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Esta terça, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado em todos os as-

suntos. Com a Lua em Aquário fora de curso a partir das 20h50 será melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias 

de detalhes. Não estamos atentos o sufi ciente para lidar com isso. Maior aproximação entre as pessoas. Um toque de glamour 

e encantamento ajudará a atrair quem se deseje durante todo o dia. Novidades, surpresas e situações novas irão acelerar este 

dia.  Isso quer dizer que as pessoas fi cam propensas a se enturmarem, a se reunirem, a se entrosarem, com maior facilidade. 

Então, o público tenderá a ser bem eclético. O ideal mesmo será reunir pessoas diferentes, em grande número.
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Este é um bom momento para 
realizar melhoria no ambiente, nas 
tarefas rotineiras do seu lar. As 
atitudes precipitadas, no entanto, 
geram problemas com as pessoas. 
Com a Lua fora de curso a noite 
cuidado para não errar em suas 
ações. 61/961 – Verde.

O astral pede que seja mais unido e 
fi el a quem devemos solidariedade 
e que realmente é do Bem. O dia é 
ótimo para desempenhar trabalhos 
criativos, que expressem o estilo. 
Controle as emoções e situações 
tensas que afastam a pessoa amada. 
90/990 – Azul.

Você está ingressando numa fase 
nova no casamento ou na relação 
sentimental. Mercúrio próximo do 
Sol em Libra ajuda a enxergar os dois 
lados de uma mesma questão e en-
tender os pontos de vista dos outros 
de forma direta, clara e precisa nesta 
terça-feira. 89/389 – Branco.

Este é um dia muito propício para 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. O 
relacionamento amoroso terá trans-
formações, surgindo algum novo 
sentimento. Um toque de glamour e 
encantamento ajudará a atrair quem 
se deseje. 73/373 – Marrom.

Não perceber falhas pode trazer de-
sencontros e difi culdades. Sua forte 
afetividade garantirá sua felicidade 
dando bons momentos íntimos. O Sol 
o aproxima de suas raízes e da sua 
família fazendo você valorizar seu 
ambiente íntimo e fi car mais perto 
deles. 98/198 – Vermelho.

Uma perturbação passageira pode 
acontecer na relação social ou 
amorosa. Através da organização e 
de uma maneira mais direta de agir 
conseguirá o que quer. Com calma, 
sem críticas ou imposições será 
mais fácil realizar as mudanças que 
pretende. 45/345 – Verde.

O Sol entrando em seu signo daqui 
12 dias, começa a aumentar o seu 
interesse pela vida, pela relação 
a dois e a realização material. Na 
parte da tarde a ordem e disciplina 
ajudam na organização das ativi-
dades. A vitalidade e a disposição 
impulsionam a carreira profi ssional. 
93/893 – Verde.

Alguma transformação pessoal até o 
fi nal do mês irá mudar sua vida. Po-
derá pensar em realizar uma união 
ou sociedade com alguém. Evite 
confusões causadas pelo seu modo 
de pensar, ou pela falta de equilíbrio, 
falando demais e cometendo gafes. 
67/567 – Azul. 

Novidades, surpresas e situações 
novas irão acelerar este dia.  Isso quer 
dizer que as pessoas fi cam propensas 
a se enturmarem, a se reunirem, a se 
entrosarem, com maior facilidade O 
desenvolvimento de suas atividades 
dá enorme disposição. 23/423 – 
Amarelo.

Pode haver uma ou outra mudança, 
mas haverá chance de melhorar e 
prosperar. Dia de grande sensibilida-
de, emotividade e maior atenção aos 
detalhes. Precisa manter a calma e 
esperar as soluções. De manhã pode 
ocorrer alguma confusão pela falta 
de foco. 34/234 – Cinza.

Maior aproximação entre as pesso-
as. Um toque de glamour e encanta-
mento ajudará a atrair quem se dese-
je durante todo o dia. É melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Não estará 
atento o sufi ciente para lidar com 
isso a noite. 22/422 – Branco.

Antigas amarras devem ser deixadas 
de lado, cultive o desapego. Com o 
Sol indo dia 23 para a casa dois em 
Escorpião poderá ganhar dinheiro, 
recebendo algo atrasado ou devido 
há algum tempo. O lado mais sociável 
melhora as relações com todos nesta 
terça. 92/292 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Outubro de 2016. Dia de São Gotardo, São Emiliano, 
São Quirino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja qualidade é a virtude. Dia da 

Penitência, Dia do Defi ciente Físico, Dia do Teatro Municipal e 

Dia da Solidariedade com os Prisioneiros. Hoje aniversaria cantor, 
compositor, poeta, ator Tom Zé que faz 80 anos, a tenista Maria Esther 
Bueno que nasceu em 1939, o músico, cantor e compositor Lobão que faz 
59 anos, a atriz Joan Cusack que faz 53 anos, o ator Lugui Palhares que 
nasceu em 1967 e a atriz Juliana Didone que faz 32 anos.

O nativo do dia O nativo de Libra deste dia e grau é muito 
inteligente e versátil, com talento de expres-

sar as suas ideias que transmite sempre com entusiasmo, calor humano e 
magnetismo pessoal. Embora seja idealista defende as suas crenças através 
de suas ações. É uma pessoa bastante atenta e altamente dotada de auto-
crítica. Sua principal referência é o presente, e vê o futuro como simples 
consequência. Tende a retirar ensinamentos de todas as experiências por 
que passa mesmo as mais desagradáveis. Precisa se concentrar nos seus 
objetivos e metas para ser bem sucedido.

Simpatias que funcionam
Ser querido no trabalho: Faça antes de se vestir para 
ir trabalhar, passe um copo cheio de água pelo corpo. 
Jogue a água fora e coloque dentro uma colher de sopa 
de açúcar. Encha novamente de água, passe pelo corpo 
e deposite-o em lugar bem alto. Depois, reze um Pai-
Nosso para a Santa Isabel. Siga esse ritual diariamente, 
que todos seus colegas de trabalho vão adorar você.

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. Ver 
alguém, negócios lucrativos. Ver sua mulher, traição. 
Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo ou noiva, intrigas. 
Ver criança, nascimento. Ver pessoa de cor oposta 
à sua, sorte no jogo durante a fase em que sonhou. 
Números da sorte: 09, 16, 18, 46 e 71
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“Em Busca do Tesouro”

Muitas palhaçadas e uma grande aventura com as peças 
“Circoando” (dia 15) e “Em Busca do Tesouro” (dia 26). 
Dois espetáculos divertidos e envolventes, que vão chamar 
o público para muitas brincadeiras e gargalhadas. A crian-
çada vai cantar junto com os palhaços parceiros Lorota 
e Keity com seu show de músicas ao vivo, malabarismo, 
acrobacias interativas e trapalhadas, Circoando. Capitão 
Vareta, a Maruja Barba Feita e um falante papagaio vão, 
junto com a ajuda das crianças, fazer uma divertida caça 
ao último e mais importante tesouro da Terra. O espetá-
culo “Em Busca do Tesouro” mostra como algo que pode 
modifi car a vida de qualquer pessoa.

Serviço: Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, tel. 5095- 2300. 
Sábado (15) e domingo (16) às 15h. Entrada franca.

Comédia
O velho Josias, que mora com seu fi lho Ana-

cleto e sua Nora Zuleika, vive da mísera apo-
sentadoria na comédia “Segura o Velho”. Um 
belo dia descobre os prazeres da vida depois 
que a medicina lançou um remédio milagroso 
(Viagra) e conhece uma prostituta, a bela jovem 
Juli. Sua nora, cansada do comportamento e da 
convivência com o sogro, resolve livrar-se do 
velho, e convence o marido, sua cunhada Diva 
e seu marido Fábio a interná-lo num asilo. O 
choque e decepção que Josias recebe é grande, 
fazendo-o ir morar com Juli, que o pede em 
casamento e ele aceita. Inconformados com 

o casamento do velho pai, mas aliviados pela 
ausência do velho, não esperavam receberem 
uma carta de um advogado que notifi ca que 
Josias recebeu uma herança de uma velha tia 
rica. Diante da nova situação fi nanceira do velho, 
todos entram em desespero e convidam Josias 
para jantar, que comparece, desconhecendo 
a tal herança, onde é armada uma tremenda 
e inesperada confusão culminando com um 
desfecho impressionante, com um fi nal surpre-
endente! Com Tadeu Menezes, Myrela Jatobá, 
Domingos Charik, Thalita Drodowsky, Wilma 
de Souza e Gerson Ortega.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 
3289-2358. Sábados às 19h30. Ingresso: R$ 50. Até 29/10.

Drama
Simone Adolphine Weil (1909 – 

1943) foi uma escritora e fi lósofa 
francesa, que se tornou operária 
para escrever sobre o cotidiano 
dentro das fábricas. Natalia Gonsa-
les leva ao teatro os escritos desta 
francesa, que narram sua vida na 
fábrica e resistência às guerras e 
à força no drama A Última Dança. 
A encenação foi toda construída a 
partir de seus relatos e cartas.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas às 21h. Ingresso: R$ 30.

Cena de “O Santo Dialético”.

Reestreia dia 15
o espetáculo
“O Santo Dialético”

Dividido em dois atos, 
o espetáculo parte do 
ponto de vista de pesso-

as comuns inquietas por ques-
tões perdidas de sua própria 
história que vão à busca de uma 
mitologia que possa explicá-la. 
Propõe o entendimento da 
descaracterização do negro, 
do índio e do próprio europeu 
(transformados em outra raça), 
indo à procura desse “novo 
povo”, o brasileiro, levando 
cada personagem numa espécie 
de voo interior rumo à própria 
raiz. O Santo Dialético explora 
a perda da ancestralidade e da 
identidade da formação étnica 

Raizes
Giulia Martins

do brasileiro na cidade de São 
Paulo, por meio de pessoas 
comuns que buscam respostas 
para o chamado da própria 
raiz. Misturando teatro, dança 
e música ao vivo, a temporada 

inicia as comemorações de 20 
anos do grupo. Com Gabriela 
Morato, Francisco Silva, Elena 
Vago, Valcrez Siqueira, André 
Souza, Victor Dallmann, Pamella 
Carmo, Juan Velasquez, Thiago 

Molfi , Anderson Negreiro e Lígia 
Souto.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. 13 de Maio, 
5, Bela Vista, tel. 2609-3730. Sábados às 20h 
e domingos às 19h. Ingresso: Pague quanto 
puder: R$ 20,00 (opcional) Até 04/12.

InfantilDivulgação

ENQUANTO PODES: “Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por 
que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o Tribunal 
de Cristo”. – Paulo. (Romanos, 14:10.) Constrangido a examinar a 
conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não 
lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e 
pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da 
derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão 
no caminho... Todo serviço incompleto, que deixaste na retaguarda, 
buscar-te-á, de novo, o convívio para que lhe ofereças acabamento. 
E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro 
como selo da Paz Divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio 
voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos 
que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da 
vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. 
Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para 
que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do “agora” não te 
amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz 
no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a Terra. 
Distribui, portanto a paciência e a bondade com todos aqueles que se 
enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência 
e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te 
ameace o campo das horas. Auxilia, enquanto podes. Ampara, quanto 
possas. Socorre, quanto possível. Alivia, quanto puderes. Procura o 
bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém 
fugirá do exato julgamento na Eterna Lei. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier

Lançamento
Revelação da nova cena musical brasileira, Silva apresenta 

o show do recém-lançado álbum, Júpiter. Misturando pop e 
eletrônico, o multi-instrumentista apresenta canções que falam 
de amor e relacionamentos em seu terceiro álbum de estú-
dio. O repertório traz músicas como Eu Sempre Quis, Feliz e 
Ponto, Sou Desse Jeito, entre outras. Acompanhado por Hugo 
Coutinho (bateria), Jackson Pinheiro (baixo) e Rodolfo Simor 
(guitarra e synth), Silva mostra um trabalho musical que une 
elementos da música eletrônica contemporânea ao universo 
musical popular brasileiro.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (18) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.
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