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de skate
vertical

Evolução
da propa-

ganda
boca a 
boca, 

através
das redes

sociais

Canção de Chico Bu-
arque e Francis Hime
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Dotado de
coragem
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O "P", 
em TPM

"Tratado",
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Hiato de
"cear"

Sol
Direcionar
para um

ponto

Aqui

País-sede
da Copa do
Mundo de
2010 (fut.)

Remo, 
em inglês

3/ado — man — oar — pig — ubá. 4/dois — drag — over. 9/redarguir. 14/marketing viral.

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

Esta terça, o décimo dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. A Lua fi ca fora de curso desde as 08h56 da manhã até a noite as 19h46 quando estará transitando em 
Peixes. A tendência geral é para a passividade e não, propriamente, para a ação. O período é mais contemplativo e a 
imaginação fi ca acentuada. Sonhamos muito e damos maior importância aos sonhos. Há um clima geral de boa vontade 
e ajuda mútua. Trabalhos artísticos benefi ciados. A imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no 
trabalho. É melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes.
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É bom tratar de assuntos inexplora-
dos como viagens, cursos e contatos 
que expandam horizontes. Superan-
do alguns problemas, terá melhoria 
da situação material e fi nanceira em 
breve. À tarde até a noite, melhor 
manter a rotina em tudo no fi nal 
desta terça-feira. 78/378 – Branco.

Dia de boa vontade na relação amo-
rosa em que surgem fantasias que 
poderão se realizar. Organização e 
perseverança em alta ajudam a fi rmar 
contratos e acertar viagens. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
por suas emoções, por isso pense 
antes de agir. 18/918 – Azul.

Neste momento a originalidade, a in-
ventividade e a excitação dominam 
suas ações. Algumas decisões im-
portantes já tomadas anteriormente 
podem ser executadas, mantendo a 
calma e harmonia. No fi nal da noite 
com a Lua em Peixes, expresse seus 
sentimentos. 02/302 – Verde.

Se tiver algo importante para resol-
ver deixe para outro dia. Uma decisão 
precisa ser tomada na hora certa para 
que as transformações ocorram. Uma 
fase de intensas emoções no seu 
íntimo com um toque de aventura 
que será capaz de resgatar a sua 
paixão. 81/681 – Branco.

Dia de alegria e felicidade, bom para 
a saúde, negócios e tudo mais. A 
Lua em Aquário fi ca fora de curso 
desde de manhã, por isso é melhor 
a manter a rotina em tudo. Mas mes-
mo assim, pode também encontrar 
alguém atraente que aumente sua 
felicidade, se estiver só neste fi nal 
de ano. 99/299 – Amarelo.

O dia será bom para manter a rotina. 
À tarde até o início da noite não 
mude nada e evite compras de coi-
sas importantes. Decisões tomadas 
antes não devem ser alteradas, pois 
trarão lucros. Seja mais desenvolto 
no sexo e terá momentos felizes que 
serão duradouros. 94/494 – Verde.

O dia é bom para sentir uma situação, 
usar a sua percepção. Pode fi rmar 
contratos, assinar papéis e mudar o 
rumo com facilidade nesta terça. Siga 
adiante para executar as decisões 
tomadas com calma e discernimento. 
Relações de amizade serão marcan-
tes. 73/973 – Cinza.

Precisa manter a calma diante de 
situações que perturbem no fi nal 
da noite.  A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida daqui para a frente. 
Pense coisas boas nesta fase, pois 
só quando o Sol estiver em seu 
signo começará o novo ano astral. 
80/380 – Azul.

Precisa muito do apoio de quem ama 
e de harmonia a sua volta. Deve evitar 
atitudes moralistas demais e o pes-
simismo que atrapalha as relações e 
afasta pessoas. Analise tudo, e decida 
algo importante em sua vida de uma 
vez por todas, não deixe para depois. 
49/449 – Marrom.

Veja se a pressa e a afobação não 
estão afastando as boas chances e 
oportunidades. Evite tomar atitudes 
egoístas que afastem pessoas e tirem 
oportunidades. Tenha atenção para 
que a teimosia e a ira não o impeçam 
de ver a realidade à volta como ela 
realmente é. 36/336 – Azul.

Com a Lua fora de curso até entrar 
em seu signo as 19h46, mantenha 
a rotina na vida social e amorosa. 
Esteja preparado para evitar emo-
ções intensas que podem interferir 
na sua rotina. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer pela 
teimosia ou pelo apego exagerado. 
23/323 – Branco.

Supere com diálogo atritos com as 
pessoas próximas, amigos, familiares 
ou a pessoa amada. As emoções ne-
gativas como teimosia e a indecisão 
podem provocar impedimentos e 
mudanças no rumo na vida. Viagens, 
passeios e diversões programados 
estão favoráveis. 79/379 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de novembro de 2016. Dia de Nossa Senhora Medianeira de 
Todas as Graças (padroeira do Rio Grande do Sul), São Deodato ou Santo Ade-
odato, São Godofredo de Amiens, Dia do Anjo Hariel, cuja virtude é a pureza. 
Dia do Radiologista, Dia Mundial do Urbanismo e Dia do Aposentado. 
Hoje faz aniversário o ator Alain Delon que faz 81 anos, o ator Herson Capri 
que completa 64 anos e a atriz Tara Reid que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é inteligente e tem grande capacidade 
para transformar as suas ideias em realidade concreta.  Produtivo e 
empreendedor sempre estão dispostos a assumir grandes responsa-
bilidades e a trabalhar duro para atingir os seus objetivos. Sempre se 
acerca de pessoas de bem e possui pureza de sentimentos. Tende a 
sofrer decepções por querer interferir na vida das outras pessoas, mes-
mo com boas intenções. Tem grande amor e bondade com as pessoas 
da família e isso refl ete no seu desempenho profi ssional. O ciúme e a 
posse no amor são sempre muito fortes no lado negativo.

Simpatias que funcionam Simpatia do 

ovo para tra-

zer o amor: Para fazer essa simpatia de amor pegue um ovo 
branco, coloque dentro de uma caixa de sapato e feche. Sacuda 
a caixa 7 vezes, dizendo: “Meu amor, meu amor, apareça para 
mim”. Depois disso, abra a caixa e coloque seu pé em cima do 
ovo, quebrando ou esmagando se ele já tiver sido quebrado. 
Esmague o ovo com muita vontade. Este ato representa sua 
força de vontade e vitória para conquistar ou reconquistar 
um grande amor. Terminado o ritual você pode jogar tudo no 
lixo. Lave seu pé no chuveiro com água morna.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. 
Vê-lo bruto, receberá um presente. Em forma de joia, 
muitas despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, 
cuidado pois suas ambições só serão realizadas de forma 
desonesta. Números de sorte:  53, 65, 76, 90 e 97.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Eduardo Wotzik

Há mais de 20 anos, 
Eduardo Wotzik 
começou a receber 
trechos de textos 
de Clarice Lispector 
enviado por duas 
amigas e atrizes com o 
intuito de montar um 
espetáculo

Conforme foi se apro-
fundando na obra da 
autora, Eduardo per-

cebeu que vinha escolhendo 
textos que falavam sobre 
Deus. Foi assim que surgiu 
o embrião de “Estudo Para 
Missa Para Clarice” - Um 
Espetáculo Sobre o Homem 
e Seu Deus que estreia no 
proximo dia 17. Em formato 
de missa, a montagem une 
o espaço físico do teatro e 
todo o seu poder de encan-
tamento ao poder da palavra. 

Aula
O violonista e compositor 

Antônio Madureira junta-se 
ao Quinteto Aralume para 
uma aula espetáculo em co-
memoração aos 40 anos do 
lançamento de “Aralume”, 
segundo álbum do Quinteto 
Armorial, do qual foi membro, 
nos anos 70. Antônio interpre-
ta sua obra e conversa com o 
público.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 
141, Vila Mariana, tel.  5080-3000. 0h30. 
Sexta (11) às 20h30. Ingresso: R$ 25.

Apresentação do show “Amizade”, nome também do seu 
novo álbum, com homenagens aos compositores Alceu 
Valença, Carlos Fernando, Geraldo Azevedo, Novelli, 
Caetano Veloso e Gilberto Gil. O show do Boca Livre ce-
lebra mais de 30 anos de carreira do quarteto composto 
por Maurício Maestro no contra-baixo, violão e vocal, Zé 
Renato no vocal e violão, David Tygel na viola e vocal, 
e Lorenço Baeta na fl auta, violão e vocal. No repertório 
estão sucessos do grupo como Toada e Quem Tem a Viola, 
além de Caravana, de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, 
e Baião do Acordar, de Novelli, canção que abre o novo 
trabalho do grupo.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, 
Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Segunda (14) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 140. 

Boca Livre

Dança
Baseado nos estudos do Dr. Afonso Carlos Neves, que propõe 

caminhar em uma réplica do labirinto da Catedral de Chartres, na 
França, para fi ns de autoconhecimento, meditação e cura, o espe-
táculo Labirinto do Ser apresenta um resultado artístico inovador 
porque mescla dança e linguagem multimídia, a fi m de conduzir 
o público pelos caminhos do labirinto, que durante o espetáculo 
é uma metáfora da vida. A dança contemporânea e o jazz são as 
bases da concepção coreográfi ca. Com, Camila Andrade.

Serviço:Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. Quarta 
(16) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Show
A apresentação do pocket show Um Lugar  traz a essência 

moderna e, ao mesmo tempo, histórica de Glaucia Nasser, pre-
senteia o público com versões repaginadas das canções “Vide, 
Vida Marvada”, de Rolando Boldrim e “Lamento Sertanejo”, de 
Dominguinhos e Gilberto Gil. As músicas autorais também não 
fi cam de fora, como “Vivalda”, que carrega arranjos mais suaves 
e “Um Lugar”, que traz o nome do disco e sua introdução com 
texto fundamentado em Dom Bosco.

Serviço: Fnac Morumbi, Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Chácara Santo Antônio, tel. 3206-
2000. Quinta (10) às 19h30. Entrada franca.

“Estudo Para Missa Para Clarice”
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Em cena, além do próprio 
Eduardo Wotzik, estão as 
atrizes Cristina Rudolph e 

Natally do Ó, que o ajudam a 
conduzir o público pelo ritual 
do espetáculo.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Quartas, quintas e sextas às 20 h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 16/12.
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NA EXALTAÇÃO DO REINO DIVINO

“Nisto é glorifi cado meu Pai, em que deis muito fruto e assim 
tornar-vos-eis meus discípulos. – Jesus. (João, 15:8.)
Glorifi carás o Senhor supremo e serás discípulo do Grande 
Mestre... Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas 
Divinas Escrituras... Não somente porque saibas apregoar os 
méritos da Sublime Revelação, comovendo a quem te ouve... Não 
apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados... 
Não somente por te sustentares assíduo no culto externo... 
Não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da Vida 
Superior... Não somente por escreveres páginas brilhantes... 
Não apenas porque possuas dons espirituais... Não somente 
porque demonstres alevantadas aspirações... A palavra do 
Evangelho é insofi smável. Glorifi quemos a Deus e converter-
nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e 
aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. 
A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada 
no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que 
não se exprime em obras de educação e de amor, redenção 
e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, 
segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifi ca 
e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. 
Somente assim, cresceremos para o Céu, na construção do 
Reino de Deus.

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

Lançamento
O show de lançamento de 

Lá da Alma incluirá sucessos 
da primeira geração do Fala-
mansa como Rindo à Toa, Xote 
dos Milagres, Xote da Alegria 
e Oh! Chuva, além de singles 
do novo cd, como Cacimba 
de Mágoa (part. Gabriel o 
Pensador) e Um Pouco Mais 
de Fé.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. 
Quinta (10) às 22h. Ingressos: R$ 40, ho-
mens e R$ 34, mulheres.
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Falamansa


