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3/god — net — rue. 4/fool — reef. 5/ágape — clave — gorro — lacre — sport. 8/martírio. 11/faixa de gaza.

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

Esta terça, o terceiro dia da lunação é muito propício para tratar e contrair casamento, iniciar ou continuar viagens 
longas. A Lua fi ca fora de curso desde a madrugada até ingressar em Sagitário no início da tarde, as 12h44. Tudo o que 
nos leve a uma ampliação e um crescimento profi ssional, estará favorecido. As viagens a trabalho, também estão muito 
favoráveis nesta terça-feira à tarde. De manhã com a lua solta será melhor manter a rotina em tudo e não esperar demais 
das situações. Expectativas demasiadas tendem a ser frustradas até o começo da tarde. As coisas podem não sair como 
planejadas, ou podem estar baseadas em falsos julgamentos e pior, não dar em nada.
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As atitudes impulsivas perdem ter-
reno aumentando o senso crítico e 
detalhista. Cuidado com o rigor nas 
exigências e certa frieza e inseguran-
ça. Mantenha a diplomacia e poderá 
obter bons lucros em assuntos de 
dinheiro, só depende de você e de 
suas ações. 98/398 – Vermelho.

Obterá sucesso em atividades de 
aprendizado ligado à moda, a comuni-
cação e as artes. A Lua fora de curso 
de manhã dá instabilidade emocional 
e aumenta a preocupação excessiva 
com detalhes. Apaixone-se pelo que 
faz e terá sucesso neste fi nal de ano. 
53/253 – Azul.

Evite o rigor nas exigências além de 
certo pessimismo nas atitudes. Terá 
bons momentos com os pais, fi lhos 
e irmãos. A tarde será revigorante 
em termos emocionais. As viagens 
programadas para breve serão de 
grande prazer e diversão. 78/378 
– Amarelo.

O Sol em Escorpião aumenta o seu 
desejo e dá um forte ímpeto no se-
xual. Mesmo assim o dia não é bom 
nas relações sociais podendo acar-
retar desentendimentos. Estudar as 
situações antes de agir torna maior 
a chance de alcançar o sucesso. 
64/364 – Branco.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
perto da família e da pessoa amada.  
Atitude crítica demais e a descon-
fi ança atrapalha as relações íntimas. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade. 
40/340 – Cinza. 

Tende a melhorar ainda mais o 
relacionamento familiar. Um dia 
em que deve evitar restrições à 
liberdade e independência, portanto 
desapegue-se: quem ama, respeita 
a liberdade de escolha do outro. 
Fique alerta com as oportunidades 
que devem ser aproveitadas. 55/355 
– Verde.

As viagens a trabalho, também estão 
muito favoráveis nesta terça-feira já 
no começo da tarde. Aproveite para 
realizar viagens curtas, passeios e até 
fazer mudanças ou rever pessoa que 
estava afastada. Controle as emoções 
que atrapalham os relacionamentos. 
48/948 – Verde. 

Precisa cuidar das suas atividades 
fi nanceiras e encerrar tudo o que 
fi cou pendente. Aguarde uma nova 
fase em que a vida social ativará mais 
a relação sexual e lhe dará momen-
tos íntimos inesquecíveis.  Tudo o 
que nos leve a uma ampliação e um 
crescimento profissional, estará 
favorecido. 67/778 – Azul.

Mesmo havendo estabilidade emo-
cional, aumenta a teimosia diante 
de novas ideias. Tumultos na vida 
afetiva como traições e situações con-
turbadas diminuem. Expectativas 
demasiadas tendem a ser frustradas à 
medida que a tarde cai e ao anoitecer.  
87/687 – Marrom.

As viagens a trabalho estão muito 
favoráveis nesta terça-feira desde o 
começo da tarde. Uma boa novidade 
irá melhorar as relações íntimas e 
sexuais. A parte da manhã dá certa 
frieza e insegurança quanto ao pró-
prio valor, além de certo pessimismo. 
77/677 – Azul.

Algo novo sempre chega quando 
o Sol está em Escorpião. Por isso 
prepare-se para uma boa nova 
esta semana. Pode surgir uma nova 
paixão por algo ou alguém que será 
marcante e decisivo em sua vida. É 
preciso ter cuidado com a tendência 
a preocupação excessiva com deta-
lhes. 17/617 – Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional 
naquilo que estiver realizando. 
Este dia dará bons relacionamentos 
chance de fazer bons acordos. Até o 
início da tarde com a lua solta será 
melhor manter a rotina em tudo e 
não esperar demais das situações. 
55/355 – Violeta. 

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 01 de Novembro de 2016. Dia de Todos os Santos, São 
Licínio, São Tiago da Pérsia, Santa Maria Escrava e Dia do Anjo Cahet-
mel, cuja virtude é a humildade. Novembro era o nono mês do antigo 
calendário, e com a reforma passou a ser o décimo primeiro, mantendo 
o mesmo nome. Dia de Prevenção contra Doenças do Coração. 

Na cidade de São Paulo é o Dia do Evangélico.  Hoje aniversaria 
o novelista Gilberto Braga que faz 70 anos, a atriz Toni Collette, que 
nasceu em 1972, o ator Lázaro Ramos que faz 38 anos e o ator Thiago 
Fragoso que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau está sempre alerta com tudo 
que acontece a sua volta. Possui o perfi l do corajoso, inovador além 
de ter muito pique e imaginação. O seu espírito pioneiro o encoraja a 
agir por conta própria o que o pode levar a alcançar situações de lide-
rança e poder. Com entusiasmo e ideias criativas você pode sempre 
seguir adiante mostrando caminhos. Precisa aprender, porém que o 
mundo não gira ao seu redor evitando a tendência de ser autoritário 
e centralizador.

Simpatias que funcionam Conseguir 

t r a b a l h o : 
Acenda todas as velas brancas do maço de uma vez aos 
pés da imagem de Santa Rita. Peça À santa que lhe consiga 
um emprego rápido. Apague as velas antes que acabem 
de queimar e embrulhe-as em um pedaço de papel azul. 
Amarre com um metro do barbante e guarde o pacote 
com você. Quando conseguir emprego acenda as velas 
novamente, desta vez em uma igreja no altar e deixe-as 
queimar até o fi m.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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História de vida
O espetáculo “Luís Aantonio 

– Gabriela” volta aos palcos com 
elenco original: Marcos Felipe, 
Lucas Beda, Sandra Modesto, 
Verônica Gentilin, Virginia 
Iglesias e Day Porto. O diretor 
Nelson Baskerville coloca em 
cena sua própria história, onde o 
irmão mais velho, homossexual, 
Luis Antonio, desafi a as regras 
de uma família conservadora 
dos anos 1960. O documentário 
cênico tem início no ano de 1953, 
com o nascimento de Luis An-
tonio, fi lho mais velho de cinco 
irmãos, que passou infância, 
adolescência e parte da juven-
tude em Santos até ir embora 
para Espanha aos 30 anos, onde 
se transforma em Gabriela. O 
espetáculo narra a história de 
Luis Antonio até o ano de 2006, 
data de sua morte na cidade de 
Bilbao, na Espanha.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Quintas, às 21h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 20/11.

Zeca Pagodinho

Ser Humano é o 23º álbum de Zeca Pagodinho. Mo-
nalisa pode agitar o público, assim como a antiga Judia 
de Mim. 

Serviço: Citibank Hall, Av. das Nações Unidas, 17955,  Vila Almeida, tel. 4003-
5588. Sexta (4) e sábado (5) às 22h30. Ingressos: de R$ 80 a R$ 240.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesAtaque de nervos
A comédia “O que terá acon-

tecido a Nayara Glória?”, conta a 
estória de uma estrela do passado 
que ganhou alguma notoriedade 
protagonizando pornochanchadas 
e fazendo pontas em algumas pou-
cas novelas. Décadas depois, com 
o desejo de retornar ao estrelato, 
ela aceita participar do programa 
de auditório de Luli Fuentes, 
a apresentadora do momento, 
ex-modelo que fi cou famosa por 
engravidar de um jogador de fu-
tebol. No entanto, o programa é 
sensacionalista e só quer explorar 
os escândalos da vida de Nayara, 
que vai fi cando cada vez mais 
desmoralizada a cada revelação 
bombástica feita por Luli, gerando 
muitos climões e alfi netadas de 
ambos os lados. A tensão cres-
cente vai levar as duas à beira de 
um ataque de nervos, tudo isso ao 
vivo em rede nacional. Com Maria 
Rocha e Joice Tavares.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2904.  Quar-
tas às 19h. Ingresso: R$ 30. Até 16/11. 

“Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”

Após dez anos em cartaz, chega a segunda parte de “Os Ho-
mens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”. A comédia 
conta a estória de Jonas (Carlos Simões) e sua busca desastrada 
pela mulher perfeita e nesse processo, encontra Deus (Danielle 
Niño) e descobre que além de ser mulher, é cearense. Deus então 
propõe a Jonas a passar a sentir tudo que as mulheres sentem 
para entender a visão feminina sobre o universo masculino. Com 
Carlos Simões e Danielle Niño.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados, às 
22h e domingos, às 19h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 70. Até 29/1.

Axé
Uma artista famosa pela 
dança e pela energia, que já 
se apresentou em centenas de 
palcos pelo mundo, sempre 
para multidões apresenta um 
espetáculo de voz e violão, 
formato que sempre remete à 
cena do banquinho e violão

É Daniela Mercury que faz o lança-
mento do DVD O Axé, A Voz e O 
Violão. Daniela escolheu o violão de 

Alexandre Vargas, um músico que, além 
de fazer parte da história do gênero, é 
também mestre em Educação Musical pela 
Universidade Federal da Bahia. É ele quem 
a acompanha nessa aventura tão desafi a-
dora quanto foi colocar música eletrônica 
na maior festa popular do planeta.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (8) às 21h. Ingressos: 
de R$ 100 a R$ 150.

Divulgação

Samba
Divulgação

DIANTE DO CONFORMISMO: “E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus”. – Paulo. (Romanos, 12:2.). Há conformação e conformismo. 
Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. 
Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas 
da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e 
conformistas. Os conformados são fi éis às disciplinas que o Mestre lhes 
aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se, mecanicamente, às 
convenções e ilusões que lubrifi cam os mecanismos das conveniências 
humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato 
aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material 
excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para 
a regeneração do mundo; no entanto, esposam qualquer expediente da 
maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça o interesse 
individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos, e diretrizes in-
confessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela 
cortesia e pelas frases ponderadas, e andam, em casa, destemperados 
e agressivos, à maneira de furações pensantes. Entendamos, desse 
modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar 
com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, 
certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos 
preceitos evangélicos a fi m de que se nos renove o entendimento. Apenas 
abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar 
as escamas do egoísmo cronifi cado em que respiramos, há séculos, para 
compreender os desígnios de Deus, na construção de nossa felicidade. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Comédia
Divulgação


