
Serviço: Teatro Commune, R. da 
Consolação, 1218, Consolação, tel. 
3476-0792. Terças às 20h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 29/11.
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Michael
Jackson
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porto
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Oscar
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irlandês
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“(?) Vo-
cê!”, bor-
dão de Va-
nucci (TV)

Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Indivíduo obcecado
por adquirir e acumu-
lar dinheiro (p. ext.)
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Pessoas
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atuou em
"Joia
Rara"
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(?) Kilmer,
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Cinema
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(abrev.)

"Nacional",
em Inpe

Ama-seca
(bras.)
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Ave de cujas fezes é
retirado e produzido
um fino café (BR)

Sufixo de
"frutose"
Página
(abrev.)

Trecho
inicial de
viagens

Ocorrência com as
fotos íntimas de

Carolina Dieckmann
que moti-
varam a
lei com 
o nome 
da atriz

Su-sudoeste (abrev.)

Diz-se do
leitor in-
veterado

Agir como
quem quer

"colher
maduro"

(dito)

Caixas de shows de ilusionismo

Técnica de massagem

3/bad — mac — rca. 4/hair — jacu — zoom. 6/bororo. 7/zebedeu. 8/livresco. 9/onzenário.

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

Esta quarta, o décimo primeiro dia da lunação é um dos dias mais negativos e perigosos, por isso devemos ter cuidado com 
tudo que nos diga respeito. A Lua está plena em Peixes nesta metade de semana, por isso é mais fácil soltar as coisas e deixar 
que elas aconteçam aleatoriamente. Estamos cansados de lutar e, insatisfeitos com os resultados advindos do controle e da 
luta, resolvemos dar uma chance ao acaso e aceitar o que vier. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou. 
Nem esses dias. Vênus se encontra em harmonia com Urano, (regente de Aquário) teremos vontade de experimentar coisas 
novas e diferentes para romper com a rotina pesada imposta pela presença de Saturno, ainda em Sagitário.
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A Lua está plena em Peixes nesta 
metade de semana, por isso é mais 
fácil soltar as coisas e deixar que elas 
aconteçam Livre-se do que não serve 
mais e prepare-se para a renovação, 
abra espaço para aquilo que têm que 
acontecer. Veja a vida como ela é sem 
se iludir. 97/397 – Vermelho.

Com a Lua em Peixes nada termina 
como começou. Muita disposição 
para atividades no início da manhã. 
Resolva situações na vida amorosa 
com calma e tranquilidade. Nesta 
quarta a tendência geral é de agitação 
e muita vitalidade no fi nal do dia. 
95/395 – Azul.

A diplomacia entre as pessoas 
favorece acordos e os entendimen-
tos. Não seja egoísta levando em 
consideração o desejo dos outros. 
Conte com ajuda necessária para 
suas realizações pessoais. Evite a im-
posição à pessoa amada, familiares 
ou aos amigos. Use de romantismo 
na intimidade. 89/289 – Bege.

Terá defi nição de sua vida e dos cami-
nhos que ela deve tomar nos dias do 
ano. As relações sentimentais terão 
uma defi nição depois de um período 
mais tenso. Tome decisões na vida 
amorosa abrindo espaço para o que 
têm que acontecer e não pode ser 
adiado. 34/134 – Verde.

Precisa de mais segurança e harmo-
nia na vida. Poderá superar algumas 
decepções, mas evite o mau uso do 
poder e o rigor de quem busca se 
exaltar a qualquer custo. Faça uma 
revisão de suas condições de vida e 
tudo irá melhorar daqui para a frente. 
90/790 – Amarelo.

Uma forte afetividade garante bons 
momentos íntimos e fará alguém 
feliz. O fato de querer mais pode 
levar a cobiça que pode afastá-lo 
de perto da família. Evite cometer 
excessos que prejudiquem a saúde 
e possam abalar a boa disposição no 
fi nal do dia. 52/252 – verde.

A situação fi nanceira se estabiliza 
através de seu talento. Faça algo novo 
e inédito. Na parte da tarde haverá 
maior chance de nas correções a ser 
feitas durante este dia. Irá sentir-se 
mais disposto a resolver impasses 
e a enfrentar os desafi os. 71/371 – 
Vermelho.

Vênus se encontra em harmonia 
com Urano, teremos vontade de 
experimentar coisas novas e dife-
rentes. O relacionamento sexual e 
o contato com suas amizades tende 
a fi car íntimo. O novo ano astral irá 
começar em breve e deve preparar-
se para agir depois do aniversário. 
91/591 – Azul.

Cuidado com o caráter ditatorial 
pelo mau uso do poder. Dia ótimo 
para tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. Procure relacionar-se e 
encontrar um novo ambiente e fazer 
amigos que serão uteis no futuro. 
67/167 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido que irá estabilizar sua situa-
ção e negócios. Problemas sociais e 
afetivos serão superados se evitar 
a cobiça e aceitar aquilo que lhe 
pertence. 14/314 – Azul.

Mantenha a harmonia no ambiente 
de trabalho evitando a tendência 
de pensar apenas em seu interes-
se. Pode ser levado a situações de 
rompimento pessoal. No mês de 
dezembro, tudo que esteja agora 
tumultuado, irá se acalmar saiba 
esperar até lá. 83/983 – Branco.

Use uma maneira mais direta de agir 
e irá benefi ciar a vida fi nanceira. 
A relação sexual deve melhorar 
se tiver alguém ao seu lado. Boas 
soluções na relação íntima deverão 
ser encontradas com o Sol indo para 
a casa três no dia 22 deste mês. 
19/919 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 09 de Novembro de 2016. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 75 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948, o cineasta Bille August que também faz 68 anos, o ator Lou Ferrigno 
que nasceu em 1952 e a atriz  Maria Ribeiro que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi -
culdade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse 
o único. Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar 
experiências e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de 
angústia e inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose 
sufi ciente de sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes 
sobre si mesmo e sobre a vida em geral.

Simpatias que funcionam Para melho-

rar sua apa-

rência: Num dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de 3 rosas 
brancas e de 3 rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. 
Cubra tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te 
salve, Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, 
teu brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela 
e deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, 
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À 
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue as 
pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Des-
calços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, 
doença. Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passa-
geira. Ser mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. 
Lava-los, irá superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. 
Ter diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. 
Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena do musical “Noites de Verão”.

A peça “Noites 
de Verão” trata a 
sexualidade de seus 
protagonistas de 
maneira natural, sem 
alardes

O tema do musical é, aci-
ma de qualquer coisa, 
o amor, sem restrições 

de sexo, cor ou qualquer outro 
artifício. A história começa 
quando o casal Hermes e 
Lissandro resolve atravessar 
o país até Las Vegas, a fi m de 
se casar em segredo. Apenas 
Heleno, melhor amigo de Her-
mes, é avisado e convidado a 
apadrinhar a relação. Porém, 
apaixonado por Demétrio, ex-
namorado de Hermes, Heleno 
acaba contando para o mesmo, 
que aparece na cidade para 
impedir o casamento que está 
prestes a ser realizado por 
Oberon, um vidente, junto 
com sua assistente Puck, 
na Magic Chapel. Ao ver a 
situação, Oberon resolve dar 

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Consciência Negra
No dia 20 de novembro, para comemo-

rar o Dia da Consciência Negra acontece 
manifestações culturais e apresentações 
artísticas e de resistência. A programação 
apresenta demonstração de Capoeira 
pelo Mestre Santos, seguida por apre-
sentação de Maculelê. Às 16h, o corpo 
artístico do Ilê Asé Yá Oju Omim apresen-
ta o espetáculo de dança Oba Ti Àlà, no 
qual as atrações são as danças de Orixás. 

A tarde conta ainda com a presença da 
yalorixá Ivone de Oxum, zeladora da casa, 
que pode ser consultada pelo público. O 
evento termina com a apresentação do 
espetáculo O Santo Dialético, de Marcelo 
Marcus Fonseca, às 19h. A peça discute a 
perda da identidade cultural do brasileiro 
e explora sua formação pelo estudo de 
nossas raízes.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. 13 de Maio, 53,  Bela Vista, 
tel. 2609-3730. Domingo (20) às 15h, 16h e 19h. Ingresso: 
Pague quanto puder.

Cena da comédia “Hamelete - O Cordel”.

A proposta na peça “Hamelete - O Cordel” é a de re-
construção da mais famosa peça shakespeareana propõe 
uma releitura de Hamlet na estrutura do cordel. Ao tra-
balhar com a versatilidade das formas e ritmos oferece a 
possibilidade de uma leitura em que o peso da tragédia 
é minimizado, mas sem ausentar o aspecto refl exivo da 
obra. O Grupo Careta consegue assim transformar uma 
trágica história de traição em uma apresentação divertida 
que prende o espectador do início ao fi m. Com Luizinho 
Beltrame, Alberto Vizoso, Yves Carrasco, Marcelo Jacob, 
Octávio da Matta, Lívia Simardi e Patrícia Palhares.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3034-2172. Sábados às 20h30. Ingresso: R$ 40. Até 17/12.

Desce pra ver
Para quem passa pela rua, o painel de 

ilustrações na fachada apresenta artistas 
convidados e uma mostra de seus trabalhos. 
Olhando de perto, detalhes são revelados e 
provocam novas percepções, uma aproxima-
ção à quem “desce pra ver”! Nesta edição com 
ilustrações do artista Eduardo Nunes.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Centro, São 
Caetano do Sul, tel. 4223-8800. De segunda a sábado das 
9h às 21h30 e domingos das 9h às 17h30. Entrada franca. 
Até 30/12.

Obra da exposição “Força em movimento”.

Natureza
As artistas Margarida Barroso e Amanda Saladini apresentam 

seus trabalhos na mostra “Força em movimento”. A escultora 
Margarida Barroso traz em sua obra uma homenagem aos seres 
cólicos, que em seus movimentos criavam formas na natureza. 
Na série de telas, Amanda Saladini fala da força lúdica do cavalo, 
companheiro de aventuras do homem desde os tempos que se 
perdem na história.

Serviço: Galeria Spazio Surreale, R. Caconde, 234/238, Jardim Paulistano. De segunda 
a sexta das 9h às 18h. Entrada franca. Até 30/11.

“Noites de Verão”
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uma forcinha aos casais, mas 
um engano causado por Puck 
transforma tudo numa grande 
confusão. Com Julio Velloso, 

Fernando Reis, Beto Macedo, 
Daniel Guisard, Ewerton Nova-
es, Allana Silva, Fernando Paes 
e Tya Rodrigues.

Hamelete
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DESCULPISMO: “E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-
lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo; rogo-te que me 
hajas por escusado”. – Jesus. (Lucas, 14:18.). Desculpismo sempre foi 
à porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos 
nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinqüência cos-
tumam justifi car-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não 
lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que 
arruínam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de 
escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, como-
vendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em si mesmos 
as conseqüências das responsabilidades a que se afeiçoam. E, ainda 
agora, quando a Doutrina Espírita revive o Evangelho, concitando os 
homens à construção do bem na Terra, surgem às pencas desculpas 
disfarçando deserções: Estou muito jovem ainda... Sou velho demais... 
Assumi compromissos de monta e não posso atender... Minhas atri-
bulações são enormes... Obrigações de família estão crescendo... Os 
negócios não me permitem qualquer atividade espiritual... Empenhei-
me a débitos que me afl igem... Os fi lhos tomam tempo... Problemas 
são muitos... Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os 
ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à 
frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, 
passando até mesmo a sustenta-los na fuga. Os convidados para a 
lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para 
a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas conseqüências 
da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora 
senão a de esperarem por outras reencarnações. Livro Palavras de 
Vida Eterna – F.C. Xavier.

Reprodução


