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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda, o décimo primeiro dia da lunação é um dos dias mais negativos e perigosos, por isso devemos ter cui-
dado com tudo que nos diga respeito. A Lua em Aquário favorece durante todo o dia as atividades que mexam com 
inovações ou que dependam de tecnologia ou de equipamentos eletrônicos, estarão favorecidas. Festas, reuniões, e 
comemorações também são muito favorecidas. Pode aproveitar a vontade de mudar que esta Lua confere para fazer 
mudanças na casa ou no trabalho. Alterar horários, contratar novos serviços, mudar a disposição de móveis, tudo 
isso dará certo.
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Aceite desafi os e ofereça-se para 
missões impossíveis. Precisa manter 
suas emoções sobe controle, pois 
logo tudo irá se acalmar. A Lua em 
Aquário favorece durante todo o dia 
as atividades que mexam com ino-
vações e tragam alguma novidade. 
78/678 – Branco.

Podem se abrir novos horizontes, 
sociedades, parcerias e uniões ini-
ciam ou se rompem. Livre-se do que 
não serve mais, dando espaço para 
novidades. Muita atração para o amor 
e para a relação à dois. Se estiver só, 
poderá se encantar com alguém a 
atrai. 52/152 – Cinza.

Não entre em atrito com amigos, 
colegas e chefes devido ao desgaste 
que isto provoca para sua imagem. 
As atitudes egoístas geram rompi-
mentos e afastam as pessoas. Seja 
mais otimista e saiba adaptar-se a 
situações novas nas relações pes-
soais. 38/338 – Marrom. 

Novidades nas atividades comer-
ciais e domésticas. Precisa aceitar 
as situações do jeito que elas são 
e evitar a rebeldia. Conte com a 
ajuda de colegas de trabalho, para 
suas realizações. Sozinho será mais 
difícil conseguir aquilo que pretende. 
93/293 – Amarelo.

Use toda a sua habilidade no trato 
com as pessoas, isso ajudará a manter 
bons relacionamentos. As relações 
sentimentais dão momentos muito 
felizes no amor e no sexo. Com o Sol 
indo para a casa quatro na próxima 
semana, aproxime-se ainda mais de 
seus familiares. 03/203 – Laranja.

Comece a mudar seu rumo, tomando 
atitudes que vem adiando há algum 
tempo. É momento de nos preparar 
para as mudanças usando a imagi-
nação fértil. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações 
que acabem provocando decepções 
depois. 56/456 – Verde.

Pode aproveitar a vontade de mudar 
que esta Lua confere para fazer 
mudanças na casa ou no trabalho. 
Daqui em diante a organização da 
vida fi nanceira fará seu conforto 
melhorar. Dedique-se a encontrar 
soluções para sua vida e das pessoas 
que ama. 44/144 – Cinza.

Evite às ações que exijam fi rmeza e 
estabilidade. Controle-se para não 
ser levado a certo desequilíbrio 
nos gastos. Atitudes possessivas 
e até passionais provocam crises 
amorosas. Logo virá um novo ciclo 
de vida com maior motivação e boa 
disposição. 34/534 – Azul.

Acentua-se o interesse pela vida, pela 
relação à dois e a realização fi nancei-
ra. Faça um plano e comece a tratar 
de resolver os impasses que possam 
surgir. O vigor e a boa disposição 
ajudam a realizar viagens e passeios. 
Não mude a rotina neste começo de 
semana. 77/277 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias 
nos relacionamentos, contatos so-
ciais e sentimentais recém-iniciados. 
Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável. Aceite 
desafi os e ofereça-se para missões 
impossíveis. Ganhará poder com 
isso. 78/478 – Verde.

Faça como o símbolo de seu signo, 
o peixe, adapte-se, não reme contra 
a maré. Mudanças de posição social 
tendem a tumultuar a vida afetiva 
por isso haja com cuidado. Controle 
a tendência a demonstrar ciúmes 
pela sensibilidade da lua em seu 
signo. 43/443 – Branco.

O Sol entrando na casa dois no fi nal 
de semana começa a ter chance de lu-
cros e ganhos atrasados ou devidos. 
Não se afaste de seus ideais, mas não 
deixe de aproveitar oportunidades. 
Mesmo assim, a insatisfação pode 
fazê-lo cometer extravagâncias. 
34/634 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA  10 de outubro de 2016. Dia de São Tomás de Vilanova, São 
Paulino de York, São Gereão, São Francisco de Bórgia, São Daniel, e Dia do 
Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Dia Nacional de Luta da Mulher 

contra a Violência e Dia do Empresário Brasileiro. Hoje aniversaria 
o ex-vocalista do Van Halen David Lee Roth que faz 61 anos, o autor e ator 
Miguel Falabella que nasceu em 1956, a atriz Rosana Garcia que completa 
52 anos e a atriz Fernanda Machado que chega aos 35 anos.

O nativo do dia O nativo de Libra deste dia e grau normal-
mente se esforça para conquistar grandes 

realizações, porém precisa superar alguns obstáculos antes de atingir os 
seus objetivos. Defende aquilo em que acredita mesmo que seja contra 
a opinião de outras pessoas. A sua habilidade para dar início a qualquer 
atividade o leva a caminhar por conta própria. Procura sempre o bem, 
o verdadeiro e o belo nas pessoas e situações que vive. É muito amável 
com os pais e fi lhos e seus familiares. As atividades comerciais podem 
aumentar seu sucesso no trabalho e trazer dinheiro e fortuna.

Simpatias que funcionam Receita de 

defumador 

para espantar energias negativas dentro de casa: 
Pegue cascas de alho junto com o talo que sustenta os 
dentes, junte um punhado de alecrim seco e coloque 
tudo dentro de um recipiente e queime. Enquanto a 
fumaça estiver saindo, vá defumando os quatro cantos 
da casa. Este incenso é bom, pois além de espantar 
energias negativas, perfuma o ambiente.

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, 
isto para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte 
no jogo (que deve ser acompanhado durante sete 
dias). Tirar água do poço com balde e leva-lo para si 
é sinal de problemas por egoísmo exagerado. Furado, 
indica brigas em família. Números de sorte: 36, 43, 
65, 77 e 90.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
A peça destaca como Maria vai reconstruir sua vida após 100 anos congelada.

Ambientado no futuro, 
o espetáculo “Fortuna” 
conta a saga de Maria 
que depois de muitos 
anos tem como desafi o 
reconstruir sua vida

Poesia, pitadas genero-
sas de humor e algumas 
surpresas fazem parte 

de Fortuna. Uma peça que 
refl ete sobre o destino tra-
çado, ou não. A estreia do 
espetáculo fez parte da come-
moração de 16 anos do Grupo 
Gattu. A história de Maria 
começa após passar por um 
método de criogenia humana, 
quando é descongelada sem 
nenhuma memória e com um 
desafi o: reconstruir sua vida. 
A partir daí, ela descobre um 
novo mundo com a ajuda dos 
cientistas e equipe da clínica 
onde acontece seu novo des-
pertar. E o mais inusitado, 
tudo acontece ambientado no 
ano de 2120. Essa tecnologia 
ainda é pouco discutida, mas 
já vem sendo estudada desde 

Banda Tributo ao Legião Urbana - 20 anos sem Renato Russo.

O tributo à Legião Urbana começa impressionando com 
Dario Aaron nos vocais (banda Monte Castelo), não só 
pelo timbre de voz idêntico ao do líder da Legião, como 
também pela incrível semelhança física e empatia que 
desenvolve com a plateia. O show 20 anos sem Renato 
Russo é marcado pela atuação eletrizante, musicalidade 
e grande sintonia com o público, apresentando um reper-
tório que abrange todas as fases da discografi a da Legião 
Urbana e dos trabalhos paralelos de Renato Russo, dos 
clássicos aos lados B, envolvendo todos os presentes.

Serviço: Teatro Eva Wilma, R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, tel. 2090-1650. 
Sábado (15) às 21h. Ingresso: R$ 60.

Pagode
Sorriso Maroto é um grupo de pagode romântico originário do 

Rio de Janeiro, RJ. Formado em 1997 pelo cantor e panderista 
Cris Oliveira, e mais tarde pelo cantor e compositor Bruno 
Cardoso. Até 2013, lançaram dez álbuns e diversas canções de 
grande sucesso: “Futuro Prometido”; “Estrela Maior”; “Coração 
Deserto”; “Me Olha Nos Olhos”; “Em Suas Mãos”; “Cadê Você”; 
“É Diferente”; “Nada de Pensar em Despedida”; “Pra Mim Não 
É”; “Eu Vacilei”; “Não Mereço Ser Amante”; “Amanhã”; “Tenho 
Medo”; “Sempre Meu Pensamento”; “Não Tem Perdão”; “Ainda 
Gosto de Você”; “Faz Assim”; “Fica Combinado Assim”; “Sinais”; 
entre muitos outras, que os tornaram um dos grupos de maior 
sucesso do país

Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel. 2601-4488. Terça (11) 
às 23h59. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120.

O cantor Rodrigo Campos apre-
senta seu terceiro álbum, Conversas 
com Toshiro, inspirado em imagens 
poéticas que vêm do Japão e conju-
gando seu samba multicultural com 

arranjos cheios de experimentação. 
O show conta com expoentes da 
cena musical brasileira: Ná Ozzetti, 
Juçara Marçal, Curumin, Thiago 
França, Dustan Gallas e Marcelo 

Cabral, além de uma orquestra com 
oito músicos.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Verguei-
ro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. Quinta (13), às 
20h30. Entrada franca.

100 anos congelada
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1976 pelo “pai da criogenia”, 
Robert Ettinger. Funciona 
assim, o paciente é exposto a 
uma substância que impede a 
formação de gelo em torno do 
corpo. Em seguida, o corpo é 

resfriado a uma temperatura 
baixa, quando a exteriorização 
física é interrompida. A partir 
daí, o paciente é mantido por 
tempo indeterminado em 
“cryostasis“ (preservado em 

nitrogênio líquido). Bem 
curioso!

Serviço: Teatro do Sol, R. Damiana da 
Cunha, 413, Santa Teresinha. Domingos às 
20h e quintas e sábados às 21h30. Entrada 
franca. Até 27/11.
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“Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em 
vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito”. – Jesus. 
(João, 15:7.)
Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e 
força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando 
realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. 
Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultiva-la, 
esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de 
poder, a posse de ouro fácil ou a chegada  de prêmios fortuitos... 
E, complicando a própria estrada, observam-se, de chofre, em 
presença da morte, quando menos contavam com semelhante 
visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os 
tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara... Não 
recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, 
não escreveu livros, não se enfi leirou entre os maiorais de sua 
época... Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte 
e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as 
sementes de amor puro que  colocou na alma do povo transforma-
ram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema 
não é ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não 
precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. 
Sirvamos ao bem, simplifi cando o caminho, de vez que a vitória 
real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as 
possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, 
se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será 
feito em nosso favor, no momento oportuno.

Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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