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Esta quarta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. De 
manhã, há pique e disposição para atividades podendo até cometer algumas extravagâncias. A Lua fi ca fora de curso de 
manhã até ingressar em Libra no fi nal da tarde. Por isso, estaremos mais críticos e exigentes. O ideal é fazer limpezas 
e organizar nossas atividades, será difícil iniciar novos projetos que não estejam programados. À noite deve ser mais 
harmoniosa depois que a Lua estiver em Libra. O Sol e a Lua em aspecto positivo trazem clareza e vitalidade. Com a Lua 
em Virgem fora de curso até as 17h43 quando ingressa em Libra será melhor manter a rotina até o fi nal da tarde.
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Elimine aquilo que não for mais útil, 
livre-se daquilo que não dá mais, de 
bens e objetos pessoais. Com a Lua 
em Libra no fi nal da tarde, poderá ver 
o outro lado da situação e encontrar 
soluções. Procure fi car mais perto da 
pessoa amada, renovando a relação. 
88/688 – Amarelo.

Com a Lua em Libra no começo 
da noite o astral fi ca mais elevado 
e sociável. Pense na maioria, pois 
atitudes egoístas tendem a provo-
car rompimentos e afastar pessoas 
queridas nesta metade de semana. 
Começo do dia com muito pique, 
energia e vontade de acertar tudo. 
72/372 – Verde.

Hoje é um dia em que dá para 
saber o que está fazendo, por isso 
dá para avançar ainda mais naquilo 
que se propôs. Precisa aceitar as 
situações do jeito que elas são ou 
terá sofrimentos. É o momento de 
desenvolver ainda mais sua habilida-
de de amar. 83/483 – Branco.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajudará a conquistar novos 
e bons relacionamentos. As relações 
sentimentais fi cam mais fi rmes com 
bons momentos na vida sexual. Fi-
que mais perto da família e não se 
afaste tanto de seu ambiente social. 
78/578 – Cinza. 

Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações. Com a Lua 
em Libra às 17h43 diversifi quem 
relacionamentos. Canalize a energia 
positiva de seu pensamento. Pondere 
bem tudo, não vá comprometer suas 
boas condições, tomando atitudes 
sem ouvir o outro lado. 55/455 – 
Dourado.

Mercúrio e Vênus estão em bom 
aspecto favorecendo as conversas, 
leituras e atividades intelectuais 
que devem trazer momentos muito 
agradáveis. Evite mudanças sem 
pensar bem e analisar de forma 
crítica. Mantenha um bom astral e 
faça alguém feliz falando apenas o 
necessário. 23/423 – Cinza.

Terá que enfrentar dificuldades 
nas relações amorosas e com seus 
amigos. As relações sexuais fi cam 
intensas. Melhora muito a situação 
fi nanceira e o reconhecimento no 
trabalho. Cuide melhor da sua saúde, 
trate dela se não irá sofrer neste fi nal 
de ano. 33/533 – Verde.

O Sol transitando em seu signo 
aumenta o seu interesse pela vida e 
tende a melhorar a parte fi nanceira. 
A boa disposição trará contatos mais 
intensos na relação sentimental e 
junto das amizades. Pode realizar 
viagens e fazer mudanças após o 
aniversário. 85/685 – Azul.

Este é o período mais delicado 
do ano. Podem surgir confusões 
causadas pelo seu modo de pensar, 
levando a certo desequilíbrio nas 
relações. Atitudes possessivas serão 
responsáveis por problemas no amor. 
Melhore a execução do seu trabalho. 
44/244 – Amarelo.

A Lua em Libra no fi nal da tarde 
ajuda a defi nir situações no que possa 
contribuir para o bem-estar geral. 
Há maior interesse pelas atividades 
feitas com gosto e dedicação aumen-
tando os ganhos materiais. Mudança 
pode abalar a sua vida afetiva e o 
interesse sexual. 08/308 – Azul.

Mantenha a calma ao lidar situação 
difícil. Use seu bom gosto artístico e 
a sensibilidade para melhorar tudo.  
Se não souber agir pode ser levado 
a situações de rompimento brusco. 
Um desejo poderá tornar-se real e 
trazer intensa felicidade na relação 
sexual. 87/387 – Branco.

Vênus pode provocar ansiedade 
e insatisfação, aumentando a ten-
dência e sentir ressentimentos e a 
querer compensar de outra forma 
e gastando demais. Persista mais 
até alcançar um de seus intentos 
ou desejo que deve ser perseguido 
intensamente. 34/734 – Azul. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de Novembro de 2016. Dia de São Clemente I, São 
Columbano,  Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a 
paciência. Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o Dia do 

Trabalho. Hoje aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que completa 62 
anos, o ator André Di Biasi que chega aos 60 anos e o cantor e com-
positor Carlinhos Brown que nasceu em 1962.

O nativo do dia O nativo de Sagitário deste dia e grau tem 
um compromisso com a alegria de viver. 

Criatividade e sensibilidade, versatilidade e muita curiosidade com 
pensamentos rápidos e criativos. Gostam de viagens, aventuras e de 
conhecer pessoas novas, o que o leva a ter diversos tipos de experiências. 
Dizem que quando um sagitariano não dá gargalhadas é porque alguma 
coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confi ança no futuro e 
esse bom humor constante nascem de um dos dons mais característicos 
de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão da onipotência.

Simpatias que funcionam
Esquentar o coração de alguém: Pegue um pouco 
de pimenta-malagueta e misture com azeite, dizendo 
várias vezes: “Vai-se embora frio, que a pimenta es-
quenta”. Deixe a pimenta curtindo no azeite, em um 
vidro com tampa, durante três semanas. Depois, dê 
a pimenta à pessoa fria e repita a frase mentalmente. 
Jogue todo o resto no lixo.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e com 
detritos é um símbolo único de uma vida difícil, com 
problemas e obstáculos que terão de ser enfrentados 
daqui para frente. Esteja preparado para eles. Água do 
mar também signifi ca difi culdades na vida. Água doce, 
facilidade. Cair na água limpa pode indicar novidades, 
surpresas agradáveis e se for na água suja, surpresas 
desagradáveis. Números de sorte: 06, 22, 46, 56 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“A Confi ssão 
de Leontina”
Principal escritora brasileira 

viva, Lygia Fagundes Telles, terá 
o conto “A Confi ssão de Leon-
tina” adaptado para os palcos a 
partir de 28 de outubro. Protago-
nizada pelo ator Márcio Trinchi-
natto, a Confi ssão de Leontina é 
um conto no qual a protagonista 
suplica por outra chance social. 
Ela faz uma retrospectiva da 
vida, de momentos de felici-
dade, de amores, das traições, 
dos instantes de solidão e das 
desilusões. Reconhecendo-se 
mais uma habitante da grande 
cidade, sujeita às injustiças da 
vida, Leontina reconstitui o 
seu percurso, desde os tempos 
de criança em que vivia em um 
pacato povoado, Olho d’Água. 
Uma infância árdua e pobre 
que a obrigou a trabalhar desde 
pequena, mas mais feliz do que 
os tempos que se seguiriam.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 
1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Sábado às 
19h. Ingresso: R$ 40. Até 29/11.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Tributo

André Frateschi conta 
que mais de 80 músicas de 
Bowie estão no repertório 
da banda, que seleciona 
uma série delas para o es-
petáculo André Frateschi 
& Heroes - Tributo a David 
Bowie. André promete um 
show com músicas para 
piano e os clássicos Ziggy 
Stardust, Let’s Dance, 
Space Oddity, China Girl e 
Starman. Integra também 
no repertório o último 
single lançado em vida 
por Bowie, Lazarus, do CD 
Blackstar. A faixa ganhou 
um videoclipe onde Bowie 
canta na maior parte do 
tempo deitado sobre uma 
cama de hospital. O cantor 
faleceu pouco tempo de-
pois do lançamento desse 
single.

Serviço: Teatro Morumbi Shopping 
(Shopping Morumbi), Av. Roque Petroni 
Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Quartas às 
20h. Ingresso: R$ 50. Até 30/11.

Cena de “BAAL.Material”. 

O primeiro texto 
de Brecht, Baal, foi 
o ponto de partida 
para a criação de 
“BAAL.Material”, 
espetáculo da Cia 
Les Commediens 
Tropicales e do 
Quarteto à Deriva, que 
volta a ser apresentada 
dia 1º de dezembro

A montagem traz diver-
sas linguagens para 
o palco: artes plásti-

cas, vídeo, teatro e música 
circulam pelas cenas, sem 
hierarquia alguma entre elas. 
O espetáculo é composto 
por várias camadas, todas 
com igual importância para 
o enredo e independentes, 
apesar de conversarem en-

Criada em 1999, em Buenos Aires, a Geminis já passou por 12 
países com suas turnês temáticas, recriando com máxima fi deli-
dade os mais de 50 anos de carreira dos Bee Gees. O grupo utiliza 
os mesmos arranjos vocais, fi gurinos e inclusive o mesmo set de 
instrumentos que os Irmãos Gibb usavam em suas apresentações 
no musical Geminis Bee Gees. No Brasil, o grupo se apresentou 
pela primeira vez em 2011 e, desde então, percorreu 9 estados, 
ultrapassando a marca dos 100 shows no país, um verdadeiro 
recorde para um grupo internacional.

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon), R. Turiassú, 2100, Pompéia, tel. 3670-
4100. Hoje (23) às 21h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 150. 

Cranio  apresenta seus famosos índios azuis que ganham forma 

tridimensional em esculturas de até 2 metros de altura.

Nesta exposição, Cranio apresenta MAYDAY!, um pedido de socorro 
aos problemas da sociedade e mostra, por meio de suas obras, uma 
refl exão sobre a evolução do homem e dos tempos, mostrando ícones 
contemporâneos nos hieróglifos encontrados nas cavernas, registradas 
pelo personagem do artista. A exposição segue dos tempos primitivos 
até os dias atuais e também critica a dependência do dinheiro.

Serviço: Luis Maluf Art Gallery, R. Peixoto Gomide, 1887,  Jardim Paulista. De terça a 
sexta das 11h às 20h e sábados das 11h às 18h. Entrada franca. Até 9/12.
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tre si e se complementarem. 
Música e texto se alternam e 
se sobrepõem: BAAL.Material 
incorpora, como estrutura, a 
forma e a atitude de um show 
musical. No espaço cênico os 
corpos performativos dividem 

espaço com arbustos, obras de 
arte pop reproduzidas à exaus-
tão (230 caixas inspiradas em 
Brillo, obra de Andy Warhol) e 
uma betoneira produzindo ci-
mento, ao mesmo tempo, a cena 
integra a projeção ininterrupta 

de vídeos – feitos pelas artistas 
do Bruta Flor.

Serviço: Oicina Cultural Oswald de An-
drade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quintas e sextas às 21h e sábados 
às 19h. Sessão extra dia 14, quarta-feira às 
21h. Entrada franca. Até 16/12.

Geminis Bee Gees

JOIO: “Deixai crescer ambos juntos até à ceifa e, por ocasião da ceifa, 
direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o quei-
mar”. – Jesus. (Mateus, 13:30.). Quando Jesus recomendou o crescimento 
simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime 
tolerância celeste, no quaro das experiências da vida. O Mestre nunca 
subtraiu as oportunidades de crescimento e santifi cação do homem e, 
nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacien-
temente examinado por seu infi nito amor, sem ser destruído de pronto. 
Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do 
Lavrador Divino, mas sim porque o otimismo do Celeste Semeador nunca 
perde a esperança na vitória fi nal do bem. O campo do Cristo é região de 
atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges 
heróicas; contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, 
o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar pro-
cessos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo 
e a bênção do Senhor agem devagarzinho e os propósitos inferiores se 
transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada 
para identifi car a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis 
são modifi cadas em sua natureza essencial pelos fi ltros amorosos do 
Administrador da Seara, que usa afeições novas, situações diferentes, 
estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração; 
entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa 
e observação, faz-se então necessária à eliminação do joio em molhos. 
A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie 
tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo, de 
cada homem e de cada coletividade exige-se a extinção do joio, quando 
os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse 
instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de 
afl ições e hecatombes diversas, em gritos de alarme a socorro, como se 
estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifi ca-
se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em 
vista do joio ser atado, aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Livro 
Vinha de Luz – F.C. Xavier (pelo espírito Emmanuel).

Pedido de socorro
Divulgação


