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São Paulo, terça-feira, 25 de outubro de 2016

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

Esta terça, o vigésimo sexto dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, empréstimo, fi nanciamentos e a compra ou a ven-

da de imóveis. A Lua em Virgem desde a 01h17 desta terça-feira favorece a produtividade e ajuda a aproveitar para cumprir com 

todas as obrigações e resolver pendências acumuladas. Trabalhos, tarefas ou estudos que exijam concentração, atenção a detalhes, e 

a minúcias são realizados com maior facilidade. As provas ou testes também serão melhores realizados, porque com a mente mais 

ordenada, fi ca facilitado o acesso à memória do que foi aprendido. É importante também, saber controlar o espírito crítico, caracte-

rística deste signo e não criticar pessoas próximas. Esta atitude não cairá bem. Mesmo se feita com a melhor das intenções.
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Com a Lua em Virgem aumenta 
a impaciência, fazendo com que 
os detalhes sejam negligenciados. 
Livre-se do que não lhe serve mais 
em sua vida de forma decisiva neste 
feriado. No amor, diante das difi -
culdades aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
94/394 – Vermelho.

Na vida a dois as surpresas causam 
efeito muito favorável ao relacio-
namento. O desejo por alimento 
aumenta e a preguiça também. Diga 
abertamente dos seus sentimentos 
demonstre seu otimismo. Pode de-
dicar-se mais ao trabalho, mostrando 
sua competência. 55/355 – Azul.

Precisa saber o que quer neste mês 
de novembro. Momentos agradáveis 
com amigos e a pessoa amada. Terá 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 – 
Amarelo.

O momento é bom para dar dimensão 
maior ao seu trabalho, mas dentro da 
realidade. É preciso fazer tudo com 
calma e evitar gente chata. Precisa 
fazer as concessões necessárias 
diante das difi culdades. Terá muita 
segurança, e harmonia em seu lar. 
67/167 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que 
estão sendo feitas em sua vida. 
Muita afetividade e à índole correta 
torna nossos relacionamentos mais 
francos e realistas. Aproxime-se das 
pessoas amigas e volte-se às suas 
raízes, permanecendo mais tempo 
perto dos pais, fi lhos e irmãos. 98/598 
– Branco.

Boa comunicação com a família. 
Precisa usar de organização e uma 
maneira mais prática de agir, para 
tudo melhorar. O relacionamento 
sexual pode trazer muito prazer 
durante esta semana, tendo muita 
satisfação e alegrias na intimidade 
a dois. 56/456 – Verde.

Precisa reconhecer o valor do que 
conquistou. O Sol e a Lua fazem 
mau aspecto em Virgem, aconselha 
a não se expor a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas. A Lua em Vir-
gem gera aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
57/457 – Verde.

Com a Lua em Virgem aumenta 
a impaciência, fazendo com que 
os detalhes sejam negligenciados. 
Atitude imprudente poderá ser 
tomada. Use a força do seu pen-
samento positivo, alterando sua 
visão e o seu modo de pensar. Seu 
sucesso ou fracasso depende só de 
você. 57/657 – Azul. 

Use de boas intenções e faça só coisa 
que o agrade, e que aumente os seus 
lucros. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira melhor se usar uma ati-
tude positiva até o fi nal da semana. 
Caprichos e sentimentos pessimistas 
podem obstruir sua felicidade, por 
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Pode estar descontente com os 
resultados esperados. Mantenha a 
calma ao lidar com suas emoções 
e desejos mais íntimos. Neste dia 
será bom evitar rompantes ou tomar 
iniciativas. A disposição com que se 
aproxima poderá causar decepções e 
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Evite locais tensos na noite desta 
terça. Nas suas atividades o mau 
aspecto planetário com a Lua em 
Virgem aconselha a evitar grandes 
expectativas. Dê mais carinho e a 
atenção e terá afeto de todos a sua 
volta, sem mudar ou alterar a rotina 
nesta terça. 22/122 – Branco.

A Lua em Virgem pode à tarde 
aumentar a impaciência e provocar 
atrasos e imprevistos. O fi nal do dia 
faz as coisas não saírem como o de-
sejado e o dia assume caráter danoso 
e de difi culdades quase insuperáveis. 
Saia da rotina e divirta-se, sempre 
ouvindo e respeitando opiniões. 
36/336 – Branco.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Outubro de 2016. Dia de São Gaudêncio, São Baltazar de 
Chiavari, São Crispim, São Crispiniano, e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude 
é a criatividade. Dia dos Direitos Humanos dos Trabalhadores, Dia 

da Democracia, Dia do Sapateiro, Dia do Dentista e Dia Nacional 

da Juventude. Hoje aniversaria o ator Pedro Vasconcelos que faz 43 anos, 
a atriz Luciele de Camargo que nasceu em 1977, a cantora Katy Pery que 
nasceu em 1984 e o cantor e ator Fiuk que completa 25 anos.

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião dá muito valor à família e a amizade 
verdadeira. É enérgico, intuitivo e ponderado. Precisa se expressar 
através de experiências diferentes que podem incluir ideais, pessoas 
e situações novas e interessantes. O seu desejo de perfeição o leva a 
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente e crítico 
quando as coisas não acontecem da maneira que idealizou. Possui uma 
tendência a fi xar-se em um único amor e a habilidade nas atividades 
das artes ou das ciências. A vida em sociedade lhe será sempre muito 
agradável e produtiva. A infl uência deste dia aconselha ao escorpiano 
usar de solidariedade e muita atenção.

Simpatias que funcionam Para conquis-

tar o homem 

amado: A mulher deve ir numa sexta-feira à meia noite a uma 
praia de mar com roupa branca e levar três rosas brancas. 
Entrar no mar até a água bater acima dos joelhos e contar três 
ondas, jogar as roas uma de cada vez e dizer: “Ofereço estas 
rosas à deusa do mar pedindo que o fulano (dizer o nome da 
pessoa) me ame.” Depois gritar três vezes o nome do homem 
amado dando passos de costas para a terra. Nunca gritar o 
nome dele de costas para o mar.

Dicionário dos sonhos
ABELHA – Indica riquezas, prosperidade, lucros em negó-
cios, felicidades e progresso na vida. Se for um negociante, 
terá lucros. Um fazendeiro, boa safra. Se for mulher, terá 
muitos fi lhos sadios. Se estiver grávida, poderá ter gêmeos. 
Fugir das abelhas signifi ca que você não está agindo como 
deveria, deixando-se levar pôr situações que não aceita. Se 
for picado, traição. Matá-las prejuízos passageiros. Números 
de sorte: 02, 05, 17, 20, 47 e 73.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Virgem
A comédia “Procura-se uma Virgem” conta a história de 

Maria do Socorro, empregada doméstica que mora na casa 
de um falido casal da alta sociedade paulistana, Jorge e Re-
nata. O sonho de Maria do Socorro é se tornar uma artista 
conhecida e, para isso, ela se passa a se vestir de Marilyn 
Monroe - onde vê a oportunidade de sair de uma situação 
fi nanceira ruim e deixar a vida de empregada doméstica. É 
então que surge a visita de um norte-americano riquíssimo, 
que faz um anúncio no jornal procurando uma virgem, por 
quem pagará a quantia de U$$50 mil dólares. Dado o fato 
de Maria ser virgem, a partir deste ponto a confusão está 
armada. Com Sebah Vieira, Pepê, Janaina do Mar, Kleber 
Lopes e Michelly Summe.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. Quartas e 
quintas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 3/11.

Miriam Palma e Luana Império

A peça “Há sempre 
algo de Ausente 
que me Atormenta” 
discorre sobre as 
angústias da escultora 
francesa Camille 
Claudel no ano de 
1932 num manicômio, 
na França, onde a 
artista está internada

A ação se passa a partir da 
carta que ela recebe do 
amigo e incentivador 

Eugene Blot. A personagem 
começa a questionar sua vida, 
seu romance com Rodin e sua 
obra, percebendo quão en-
trelaçadas todas essas coisas 
estão. Mas, apesar da mágoa, 
existe ainda um lado ingênuo 
e romântico que faz com que 

O Duo Flutuart para um concerto que 
revisita o legado de Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935), apresentando um paralelo da 
vida da artista com a sua música. Formado 
por Paula Pascheto (fl auta) e Júlia Tygel 
(piano), o Duo Flutuart nasceu em 2014 
com o intuito de apresentar ao público 

de diversas faixas etárias a riqueza e a 
diversidade do repertório camerístico.  No 
repertório dessa fase: “Walkyria,  a corte na 
roça”, “Carioca”, “Filha da noite”, “Aguará 
- garça vermelha” e “Annita”.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400.  
Quarta (26) às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia).

Homenagem

Las Vegas, 1980. Em um motel de beira de estrada, 
cinco histórias de pessoas que planejam fi car ricas se 
cruzam através de um telefonema. Em cinco quartos de 
motel de beira de estrada, cinco pessoas estão atrás de 
um cheque de um milhão de dólares que pode mudar 
suas vidas. Sátira das séries americanas dos anos 1970 e 
1980, “La Estupidez” é uma comédia do argentino Rafael 
Spregelburd que trata de ambição e cobiça com muita 
ironia. Otavio Martins dirige 5 atores que se desdobram 
em 25 personagens, num show de versatilidade e humor 
ácido. Com Cris Werson, Juliana Araripe, Lucas Salles, 
Marcello Airoldi e Thiago Adorno. Nos dias 02, 03, 09 e 
10 de novembro não haverá sessão.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. 
Quartas e quintas às 21h. Igressos: de R$ 40 a R$ 60.
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RA
OBEDIENTES
ROPEERRO

IGLUIDEAL
PÃODUROSEU

OLIFTRÇÃ

LEOACAUSO
MDIADAD

EDITORCHEFE
TASHSAC
EPBILERR

ANIMAMUNDI
TONBSAM

SECADORNE
AMOSTRAS

Emite
títulos de

eleitor
(sigla)

Abrigo
feito com

blocos 
de gelo

(?)
padrão,
conceito

estatístico

(?)
Madruga, 
criação de
"Chaves"

Avarento;
sovina
(pop.)

Fêmea das
savanas,
caça para
o macho

Papai, 
em inglês

Responsá-
vel pelo

conteúdo
de jornais

Grupo de-
sordeiro

Marcelo
(?): apre-
sentava o

"CQC"

Secreção
hepática 

auxiliar da
digestão

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Festival de
cinema de
desenhos

Orlando
Teruz, 

pintor de
"Negra"

Responsa-
bilidade
Técnica
(sigla)

Tio (?),
figura que
simboliza
os EUA

Aparelho para
enxugar os cabelos

(?) grátis: são
oferecidas em lojas

Bolsa, em
francês
Ao (?): 
à toa

24 horas
Bolo do

desjejum 
nordestino

Conto;
história
(pop.)
Rumar

Tecido 
de seda

Utensílios
de fumo

Estúpidos; 
grosseiros

Pulha;
canalha

Perfeito
Unidade da
 Federação

(sigla)

Borracha,
em inglês

Principal função do
inves-
tigador
policial

Relato sucinto de 
um fato engraçado

"Live And Let (?)", su-
cesso de McCartney

Abandonados; rejeitados

Confusão
(pop.)

Dóceis; 
submissos

Corda, 
em inglês

Expedidor de documen-
tos oficiais como a 

carteira de identidade

D I A

3/dad — die — sac. 4/rope. 5/erase. 11/editor-chefe. 13/órgão emitente.

Musical

Relacionamento
No espetáculo “Terapia Sexual” fala do amor, 

do relacionamento e do respeito como o único 
meio de mudança e entendimento entre casais, 
namorados, apaixonados ou quem está em 
busca de sua alma gêmea. Com Beto Nasci, 
Kamila Bielawski e Murilo Cezar. 

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 
931, Bela Vista, tel. 3105-3129. Sábados às 23h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 20/11.

Drama
Divulgação

ela, antagonicamente, nutra 
uma certa esperança de ter no-
vamente uma vida normal perto 
da família. O título da peça se 

refere à uma frase que consta na 
carta escrita por ela ao escultor 
Auguste Rodin. Com Miriam 
Palma e Luana Império. 

Serviço: Pauliceia Cultural, R. Arruda 
Alvim, 127, Pinheiros, tel. 98444-0677. 
Domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. 
Até 06/11.
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NA MEDIUNIDADE: “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, 
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós”. – Paulo. 
(II Coríntios, 4:7.) Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste 
dotado, não olvides que funcionas à guisa de refl etor, cujo material 
de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O Espelho 
seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes 
a natureza, e o fi o simples transmite o remoinho eletrônico, sem 
partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo consegue reter 
a bênção da claridade e se o fi o obedece à inteligência que o norteia 
converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, 
pela qual, sem maior obstáculo, te erige em mensageiro de instrução 
e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o infl uxo 
da Esfera Superior sem compartilhar-lhe à grandeza, mas se guardas 
contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao 
socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho 
se turva e o fi o se rompe, exigindo reajustamentos, também a força 
mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando 
trabalho restaurativo. Não te faças, assim, ao desânimo ou à negação 
se essa ou aquela difi culdade aparece na obra do intercâmbio. O erro, 
no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do 
bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, 
gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, 
porque qualquer dom da Luz Divina na obscuridade do ser humano, 
qual se expressa na conceituação apostólica, é um “tesouro em vaso 
de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós”. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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