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 4/biga — dida — íbis — mann. 5/batel — evans. 8/sudorese.

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

Esta sexta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em 
harmonia com Netuno traz empatia e compreensão. A tarde deve ser um pouco agitada e tensa. A Lua faz aspec-
tos tensos com Marte e Plutão que pedem haja um melhor direcionamento da nossa ação, mas precisamos evitar 
atitudes rudes e agressivas que levam a rompimentos e separações. A sensibilidade estará à flor da pele e os mais 
sensíveis podem se ressentir facilmente. A Lua em aspecto tenso com Urano à noite pode provocar instabilidade 
emocional.
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Lua em harmonia com Netuno traz 
empatia e compreensão. A tarde 
deve ser um pouco agitada e tensa. 
Irá receber apoio para o que preci-
sa executar com um bom pique e 
disposição nas tarefas a concluir. 
Ainda ocorrem confusões nas re-
lações devido a atitudes radicais. 
78/678 – Branco.

Com o Sol em sua casa sete neste fi nal 
de semana, poderá fi rmar importan-
tes alianças, parcerias e sociedades. 
Momento em que há promessa de 
prosperidade e até novos ganhos 
materiais ou fi nanceiros. O dia manda 
ter cautela e não sair da rotina para 
evitar imprevistos. 55/355 - Cinza

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. Novas situações 
podem surgir, dando oportunidade 
de se dedicar a algo novo e inédito. 
Final de tarde aumenta a alegria e dá 
maior descontração para se divertir. 
44/344 – Amarelo.

Forte desejo de maior intimidade 
podendo iniciar namoro ou fi car com 
alguém atraente. Porém, nem tudo 
pode ocorrer como era esperado 
Com o Sol na casa cinco pode retomar 
suas atividades profi ssionais com 
força total nos  primeiros dias do mês 
de novembro. 98/798 – Branco.

O estimulo para as relações amorosas 
aumenta ainda mais com o Sol em 
Escorpião. Com a Lua em Câncer 
cuidado com as emoções que podem 
levar a explosões e aborrecimentos. 
O período pode ser bom para se 
divertir junto de quem ama. 34/134 
– Amarelo.

O contato com pessoas mais pró-
ximas será tranquilo no começo 
do mês de novembro que vem aí. 
Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas e fazer 
amigos lhe fará muito bem nesta 
nova fase. Os impedimentos tendem 
a se dissipar. 90/290 – Cinza.

Com o Sol chegando em seu signo a 
energia sexual é total. A vitalidade e 
a disposição emocional ajudam nas 
suas atividades. Com empenho terá 
os resultados esperados em breve. 
As transformações começam a se 
consolidar depois de passar seu ani-
versário. 43/743 – Cores escuras.

Continua numa fase de recolhi-
mento e maior intimidade com seu 
ambiente. Seja tolerante, evitando 
atritos exagerados por imposições 
tanto no amor como nas amizades. 
A parte da manhã promete ser mais 
animada devido a boa infl uência 
que dará disposição e energia. 
78/378 – Azul.

Madrugada de bom pique e disposi-
ção a quem tiver tarefas a concluir, 
sendo bom fazer isso cedo. Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que vem sendo enfren-
tados. Até o fi nal da tarde deve ter 
cautela e não sair da rotina para evitar 
imprevistos 07/207 – Verde.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição fi nanceira. O 
aumento do prestígio também trará 
ganhos através do trabalho. Comece 
algo que vise melhorar a sua carreira 
profi ssional. E não desista e alcança-
rá uma conquista que vem a muito 
desejando. 31/831 – Branco.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam beleza 
e diversão. Está na hora de aprender 
mais, estabelecer novos contatos 
e participar de algo que alargue 
seus horizontes. Vá conquistando 
tudo sem pressa, ela será a grande 
inimiga. 82/382 – Azul.

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu e dê mais 
atenção a quem o ama. A vida intima 
ganhará novos desejos ou fantasias. 
Os assuntos fi nanceiros serão bem-
sucedidos. 09/509 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de Outubro de 2016. Dia de São Geraldo Majella, Santa 
Celina, Santo Hilário, Santa Úrsula, e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude 
é a confi ança. Dia do Contato Publicitário e Dia da Iluminação. 
Hoje aniversaria a atriz Carrie Fischer que faz 60 anos, a atriz Marisa 
Orth que nasceu em 1963, a designer Jade Jagger que completa 45 
anos e a atriz Fernanda Rodrigues que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é ambicioso e direto, curioso e criativo. Possui 
grande capacidade para se recuperar dos abismos da vida e da consciência. 
Pode experimentar difi culdades, mas normalmente acumula força nesses 
momentos difíceis, e costuma sair deles ainda mais fortalecidos. É um tanto 
reservado e introspectivo e pode apresentar um comportamento exube-
rante, mas em geral, essa é apenas uma capa para desviar a atenção dos 
demais sobre a sua própria individualidade. Pode desenvolver considerável 
talento na literatura ou nas ciências fi losófi cas.

Simpatias que funcionam
Para o salário aumentar: Escreva num papel cor-
de-rosa a quantia de dinheiro que deseja receber (mas 
seja sincera, nada de exagerar), dobre-o em 4 partes 
e coloque-o dentro da Bíblia, na página do Salmo 11. 
Deixe-o lá por 3 dias e, depois, embrulhe 1 imagem de 
seu santo de devoção com o papel. Guarde tudo numa 
gaveta qualquer no local onde você trabalha. Quando 
receber o aumento, jogue o papel no lixo e deixe a imagem 
num local de bastante destaque em sua casa.

Dicionário dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela 
com seus inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança 
próxima. Destruída, más notícias. Inundada, perda de 
posição. O nome da cidade pode indicar avisos. Vejamos, 
São Paulo: ganhos fi nanceiros. Curitiba: vida estável. 
Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição 
profi ssional. Números de sorte:  19, 30, 44, 65 e 79.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“Abuela” cria refl exão sobre a infância, a violência contra a mulher e os sonhos.

A Cia. Alô, Doçura! 
adapta o conto “A 
Incrível e Triste 
História da Cândida 
Erêndira e sua Avó 
Desalmada”, do 
colombiano Gabriel 
García Márquez (1927-
2014), em “Abuela”

A montagem narra o 
drama de uma menina 
órfã de 14 anos que é 

forçada a trabalhar para a sua 
avó. Certo dia, ela derruba, 
acidentalmente, uma vela 
acesa e provoca um incêndio 
no casarão onde as duas vi-
viam. A desalmada senhora 
obriga a neta a se prostituir 
para compensá-la por todo o 
dano que provocou. As atrizes 
Jhennifer Peguim, Juliana 

Choro
Com uma formação inusitada e um repertório ousado, os 

músicos Pedro Augusto e Daniel Barba apresentam o ‘Roda de 
Dois’, projeto que se dedica a interpretar o chorinho e a música 
brasileira.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. De segunda a sexta às 
12h15. Entrada franca. Até 21/10.

Guilherme Magon e Vinicius Calderoni.

Estreia
Os “Arqueólogos”, espetáculo escrito por Vi-

nicius Calderoni com direção de Rafael Gomes, 
reestreia dia 25 de outubro. Na peça, dois locu-
tores esportivos transmitem cenas corriqueiras 
vistas em uma praça. Pessoas caminham nas ruas, 
sem se dar conta de que os papeis rabiscados que 
trazem nos bolsos serão documentos históricos 
dentro de centenas de anos. Crianças brincam de 
caça ao tesouro. Um cachorro entra numa igreja, 
porque a porta estava aberta. Um pai tenta ensi-
nar ao fi lho como se usa uma câmera fotográfi ca 
analógica. Arqueólogos do futuro dialogam sobre 
os vestígios de estranha civilização, avaliando 
relíquias recolhidas no início do século XXI. Com 
Guilherme Magon e Vinicius Calderoni.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, 
tel. 3801-1843. Terças e quartas às 21h.  Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Enigma do olhar
A mostra “O Diáfano da Alexi-

timia” do artista Thomas Baccaro 
apresenta 74 fi guras ampliadas 
em papel 100% algodão Belas 
Artes e impressas com pigmento 
mineral. Algumas destas irão 
sofrer a interferência direta 
do artista, com tintas, linhas, 
cera, entre outros materiais, 
transformando-as em obras úni-
cas e exclusivas. Nas imagens, 
afrescos milenares, retalhos de 
corpos, corações aprisionados, 
anjos, demônios, olhares, gestos, 
sensações e desejos, inspiração e 
apropriação, o revelar do enigma 
através do olhar.

Serviço: Galeria Bolsa de Arte, R. Mourato 
Coelho, 790, Vila Madalena, tel. 3097-9673. 
De segunda a sexta das 10h às 19h e aos 
sábados das 11h às 17h. Entrada franca. 
Até 19/11.

Monólogo
A atriz Fernanda Cunha interpreta uma mulher que relembra a 

infância na fase fi nal da ditadura militar no monólogo “O Coração 
dos Homens”, de Veronica Stigger. O texto evidencia tanto um 
confl ito social da personagem como um confl ito existencial.

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Segunda a terça às 20h30. 
Ingresso: R$ 20. Até 8/11.

LP é abreviatura de Long Play, quando a música era 
composta e consumida entre lados A e B, como uma 
receita caseira. Essa é a inspiração de Luiza Possi no 
show “LP”: uma música sucinta, gravada na sala de casa 
e em parceria com o DJ Rodrigo Gorky, responsável por 
acrescentar beats eletrônicos à voz de Luiza. A pegada 
eletrônica está presente em “Sigo”, “Insight”, “Você tem o 
Dom” e Por Quanto Tempo”, além das releitura de “Como 
Eu Quero”, de Leoni e Kid Abelha. Ah, LP também tem 
outro signifi cado: é a abreviação de Luiza Possi, de corpo 
e alma no palco.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de  Piracicaba, 740, Campos Elíseos. 
Terça (25) às 21h. Igressos: de R$ 60 a R$ 80.
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Matheus e Paula Ramos se 
revezam em um jogo com as 
palavras e imagens-ações para 
contar essa história. A ideia da 
trupe, que costuma trabalhar 

com temas ligados ao feminino e 
ao universo da América Latina, 
é usar o realismo fantástico de 
Márquez para criar uma série 
de refl exões sobre a infância, 

a violência contra a mulher e 
os sonhos.

Serviço: iNBOX Cultural, R. Teodoro 
Sampaio, 2355,  Pinheiros. Sextas às 21h. In-
gressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 04/11.
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NA EXECUÇÃO DO MELHOR

“Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e 
às boas obras”. – Paulo. (Hebreus, 10:24.). Desertaram companheiros 
dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do 
serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque 
nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. 
Outros grangeajaram infl uência política e como que se afastam da 
senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados com-
promissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às 
paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e 
distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram 
títulos profi ssionais, depois de aturados estudos, fi gurando-se-nos 
arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções 
e energias, em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que so-
frem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de 
atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro 
e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam 
com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos, sensibilizados, os 
que se afi rmam tangidos por imposições particulares, largando-nos 
o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, 
somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modifi ca-
ção, premidos por nossa fraqueza humana; entretanto, para todos 
os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é 
uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição 
a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns 
aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos 
estimula-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo 
no trabalho e auxiliando, quando nos seja possível, a cada um deles 
na execução do melhor.

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

D
iv

ul
ga

çã
o


