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Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

Indicação
numérica
de livros
(sigla)

"O (?) fa-
lando do
mal lava-
do" (dito)

Tânia
Alves,
atriz e

cantora
Ornato
como a
gargan-

tilha

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Forma 
aproxi-

mada do
Atlântico

Conversar
com Deus

Disfunção
(?), im-
potência

masculina

(?) zero:
ponto de
partida
(fig.)

Picolé em
saquinho
plástico
(pop.)

O mundo
oposto ao

onírico

Morei 
(em de-

terminado
lugar)

(?) entre
nós: em
segredo

Dormir (inf.)

Órgão municipal, autônomo e
permanente, de garantia dos
direitos da criança e do ado-

lescente

Serviço
de cabe-
leireiros

Momento de transi-
ção do 

dia para 
a noite

Sem (?):
"wireless"
(Inform.)

Área urba-
na retan-
gular con-
tornada
por ruas

Aquele que 
recorre (jur.)

(?) Gêmea, suces-
so de Fábio Jr.

Tornar
mais fino

Jean-Paul
(?), líder
jacobino
na Re-
volução

Francesa

Desejo de
vingança
Sem sen-
so ético

Ácido
genético
Crime

ambiental

Barco
de luxo

Amarelo e 
roxo (Bot.)

Superior
(fig.)
Cami-
nhava

Primeira letra da
tabela periódica

Rato, em inglês

Senhora
(abrev.)
Ímpio;
herege

Scott
Turow,
escritor 
Possuir

Doce à
base de
creme e
biscoito

Objeto de 
fabricação
de olarias
Apenas

3/rat. 4/amós — isbn. 5/marat. 7/maioral. 8/apelante. 9/adelgaçar. 10/lusco-fusco.

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

Esta sexta, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. No começo do dia o 
momento é bom para fazer exercícios e atividades físicas, se mexer. Desde as 20h04 a Lua fi ca fora de curso até o começo 
do sábado. Por isso, é melhor não esperar demais deste dia e nem mudar nada na rotina no fi nal desta sexta. Somente 
no sábado a Lua entra em Leão e logo depois faz um bom aspecto com o Sol que torna o astral bem mais festivo no fi nal 
de semana. O momento é bom demais para você estragar com questões menores ou corriqueiras. No começo do dia o 
momento é bom para fazer exercícios e atividades físicas, se mexer, sair do lugar e se divertir.
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No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. É preciso adaptar-
se as situações para colocar vários 
assuntos em ordem com enorme 
agilidade nesta sexta. Aproveite 
para fazer viagens e aproximar-se de 
quem o atrai. 90/290 – Branco. 

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral. Durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos 
e humor pesado. Na madrugada de 
sábado a Lua entra em Leão e faz 
um bom aspecto com o Sol dando 
um astral mais festivo no fi nal de 
semana. 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu 
devido lugar nas suas relações. Há 
uma necessidade de organização 
e certo grau de seletividade no 
que se quer fazer. Precisa manter 
a confi ança e seguir adiante, sem 
mudanças impulsivas demais. 
57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e 
seriedade. Há boa disposição para 
amar e ser amado junto com a ne-
cessidade de aperfeiçoamento dos 
sentidos. Problemas familiares serão 
vencidos aos poucos. Nas primeiras 
horas pode se sentir sobrecarregado 
pelos afazeres devido à pouca paci-
ência. 20/920 – Cinza.

A Lua em Leão no fi nal de semana 
dá brilho para cativar as pessoas 
e levantar o astral. Tenha cuidado 
com a tendência a mudar alguma 
coisa na sua rotina e arrepender-se 
depois. Não faça nada sem pensar 
muito bem. Precisa tomar atitudes 
mais racionais e cuidar da sua saúde. 
92/392 – Amarelo.

Com o Sol em Sagitário nesta 
próxima semana precisa manter a 
humildade e bom senso nas relações 
pessoais. A Lua no sábado em Leão 
aumentará o brilho para as relações 
sociais e faz os encontros importan-
tes e marcantes. Apenas o ciúme 
pode trazer problemas e sofrimento 
amoroso. 41/241 – Verde.

Siga passo a passo, sem pressa, em 
direção ao que deseja e logo irá 
melhorar sua vida. Com o Sol indo 
para a casa dois na semana que vem 
tem chance de receber benefício que 
espera em breve. Conseguirá o que 
vem perseguindo há muito tempo e 
realizará em breve um antigo sonho. 
79/379 – Cinza.

A Lua em Câncer fi ca fora de curso 
a noite até ingressar em Leão na 
madrugada. O Sol em nosso signo 
expande os horizontes e nos leva a 
se aprofundar nas coisas que des-
conhecemos. Alguém pode ajudar 
a tomar uma decisão importante 
que vinham sendo adiada. 86/786 
– Azul.

A posição do Sol indo para Sagitário 
semana que vem tira a boa disposi-
ção e o leva a recolher-se mais ao 
seu ambiente. Relaxe e imagine um 
desejo se realizando porque logo 
depois do aniversário isso poderá 
acontecer. No sábado a Lua faz um 
bom aspecto que torna o astral fes-
tivo. 90/390 – Branco. 

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação a dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. 
Um grande amor pode ser atraído 
para perto de você neste seu dia 
favorável da semana, se estiver só. 
Não desista de um sonho porque 
pode estar próximo o momento 
de ser realizado neste fi nal de ano.  
22/322 – Rosa. 

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 18 de Novembro de 2016. Dia de São Teofredo, Santa Salomé 
de Cracóvia, São Romão, São Tomás, São Odo de Cluny, São Maudez e 
Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilíbrio. Dia de dedicação 

às basílicas de São Pedro e São Paulo. Hoje aniversaria a atriz 
Linda Evans que faz 74 anos, a atriz Cláudia Jimenez que nasceu em 
1958 e a atriz Sophie Marceau que completa 50 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa capaz, trabalhadora e 
responsável e pode assumir cargos de autoridade. Com grande senso 
para negócios e capacidade de organização pode se aventurar no mun-
do do comércio. Tem sempre revelações através dos sonhos, obtendo 
a sabedoria e a verdade dos mistérios ocultos. Consegue sucesso em 
assuntos ligado à comunicação e ao comércio. É enérgico, simpático, 
persuasivo e quase sempre demonstra uma grande alegria de viver. 
Deve aprender a diminuir o ritmo do trabalho.

Simpatias que funcionam
Ter mais sorte na vida: Ferva 1 litro de água, 3 
sementes de girassol, 3 de coentro e 1 punhado de 
erva-doce. Mexa a mistura, dizendo: “A minha vida 
muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção 
está a energia da natureza, que dissipa todo o mal 
e traz boa sorte”. Desligue o fogo. Espere amornar, 
coe e derrame no seu corpo, do pescoço para baixo. 
Jogue os restos no lixo.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passa-
geiros. Com um bebê: discussões em família. 
Com dois ou muitos bebês: espere gravidez em 
família. Se o quarto estiver escuro é sinal de 
problemas futuros. Números de sorte: 06, 21, 
24, 30, 32 e 51.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Baseado no Best Seller de Zíbia Gasparet-
to e com músicas de Fábio Junior, cantadas 
ao vivo. A peça “Esmeralda” traz aos palcos a 
cultura, a magia e a sensualidade da cultura 
cigana e a história do conturbado amor da 
cigana Esmeralda e do fi dalgo Carlos. O 
espetáculo com suas cores fortes, danças 
e músicas marcantes, se passa em Valência 
e Madri, na Espanha no início do século 
XIX, mostrando a grande diferença entre 
os acampamentos ciganos e os castelos da 
nobreza. A trilha sonora é composta por 
músicas de Fábio Jr. A melodia destas can-
ções recebe um novo arranjo composto com 
instrumentos ciganos. Com André Moreira, 
Danniel Corrêah, Eduardo Moreno, Eduar-
do Sampaio, Erondine Magalhães, Fabiana 
Goddoy, Gabriela Hess, Laura Santini, Luna 
Milano, Marcelo Iazzetti, Marcos Furtado, 
Mayara Evans, Nalin Junior, Rosa Guimarães 
e Valdir Ramos.

Serviço: Teatro Maria Della Costa, R. Paim, 72, Bela Vista, 
tel. 3256-9115. Domingo (27) às 19h. Ingresso: R$ 60. 

“Pejí ti Iyámí – Altar de Minha Mãe”.

Iemanjá e Maria são fi guras que representam grandes 
mães do divino. Qual a relação, proximidades e as dife-
renças entre essas duas entidades? O quanto seus cultos 
infl uenciam nas representações que constroem o femini-
no? “Pejí ti Iyámí – Altar de Minha Mãe” é uma vivência 
performativa com dança, música, teatro, candomblé, 
catolicismo e manifestações populares.

Serviço: Teatro Leopoldo Fróes, R. Antonio Bandeira, 114, Santo Amaro, 
tel. 5541-7057. Sextas e sábados às 20h e domingo às 19h. Entrada franca. Até 
20/11.

Mulher moderna
A atriz Elizabeth Savala apresenta o 

espetáculo A.M.A.D.A.S – Associação de 
Mulheres que Acordam Despencadas, de 
Regiana Antonini. Através de um humor 
histriônico e contagiante, o espetáculo 
coloca em discussão algumas das ques-
tões mais importantes sobre a condição 
da mulher moderna: o texto enfoca a via 
crucis de uma mulher que chega à meia-
idade pressionada pelas demandas de uma 
sociedade cada vez mais fútil e superfi cial. 
A protagonista expõe em uma reunião da 
A.M.A.D.A.S, suas inseguranças e angústias 
geradas pela impossibilidade de conservar 
o visual e o comportamento típicos da ju-
ventude a essa altura da vida.Com efeito, a 
camada social onde a protagonista se mo-
vimenta vive de aparências e está sempre 
pronta a condenar quem não cultiva essa 
imagem à custa de academias, salões de 
estética, cirurgias, botox, silicone, etc.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
884, Bela Vista, tel. 3115-2637. Hoje (18) e sábado (19) às 
21h. Ingresso: R$ 90. 

No dia 1º de 
dezembro, Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, 
estreia a peça “Pobre 
Super-Homem – 
Avesso do Herói”

O texto de Brad Fraser 
será encenado pela 
cia carioca Banquete 

Cultural, com direção de Jean 
Mendonça. A peça trata de 
forma leve e poética temas 
como HIV/AIDS e identida-
de de gênero, com o intuito 
de promover uma refl exão 
crítica sobre essas questões 
sociais, como é de praxe da 
Cia Banquete Cultural. David 
(Fernando Benicchio) é um 
artista plástico bem-sucedido, 
mas em crise de criatividade. 
Ele decide então retomar a 
profi ssão do passado: garçom. 
Shannon, que ao que tudo 
indica na peça anterior de Fra-
ser tinha outro nome, é uma 
mulher transgênero infectada 
pelo HIV, que sonha em fazer 
uma cirurgia de mudança de 

“Pobre Super-Homem”

sexo. Com Danilo Miniquelli 
(Corifeu e Tom), Fernando 
Benicchio (David), Filipe Miller 
(Coro e Ellio), João Chianello 
(Coro e Bill), Keila Ribeiro 

(Violet), Luiza Lio (Kryla), 
Renata Peron (Benita), Ricardo 
Almeida (Shannon), Rodrigo 
Schorts (Matt) e Victor Hugo 
Barbosa (Coro e Murray). 

Serviço: CCC - Centro Compartilhado de 
Criação, R. James Holland, 57, Barra Funda. 
Quintas e sextas às 21h, sábados às 20h30 e 
aos domingos às 19h. Debates: Sábados (3, 
10 e 17) às 18h30. Não haverá apresentações 
dias 15 e 16/12. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 18/12.

“Pobre Super-Homem” -

Luiza Lio (Kryla) e

Corifeu (Danilo Miniquelli). 
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Divulgação

EXEMPLIFICAR: “Respondendo, então, disse-lhes Jesus: Ide e 
anunciai...” (Lucas, 7:22.). Através de todas as nações, o homem 
levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalta o egoísmo 
inteligente.Em toda à parte, repontam obras suntuárias, solici-
tando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não 
agrave as afl ições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque 
o raciocínio, rogue confrontações claras para estudos corretos, 
reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de 
semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício 
caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe 
possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de 
luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável 
a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe 
de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa 
por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe 
do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, 
na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer 
que os amigos afeiçoados ao supérfl uo estarão agindo dessa forma 
por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre 
na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a 
arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fi m de que haja 
saúde, euforia, compreensão e harmonia na Humanidade. Disse Je-
sus, em várias ocasiões, aos seguidores: “Ide e pregai...” Nada justo, 
assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se 
encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. 
Onde o desperdício apareça por fl agelo da ignorância, iniciemos 
a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza 
de que, em toda tarefa de educação, exemplifi car é explicar. Livro 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Ciganos
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Cena de “Esmeralda”.


