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Esta segunda é o terceiro dia da lunação. A Lua em Sagitário vai deixar o começo da semana mais ativo. As pessoas 
estão expansivas e amigáveis e de alguma maneira em alguma área de suas vidas sentem necessidade de apostar em 
algo melhor. Ninguém está disposto a ouvir problemas, lamurias ou aturar o baixo astral dos outros. No trabalho e na 
escola será difícil obrigar as pessoas a fazerem tarefas entediantes ou a cumprir atividades de rotina. Elas precisam de 
mais. Agora é hora de sair da rotina, de apostar no grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em 
tarefas comuns ou pequenas.
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Os empreendimentos novos e ne-
gócios envolvem a cooperação de 
amigos.  Mantenha a calma se tiver 
que lidar com uma situação difícil 
no ambiente de trabalho ela será 
vencida. Lua em Sagitário vai dando 
um maior entusiasmo que faz você 
acreditar que tudo será possível. 
89/389 – Azul.

No passar da tarde cresce a tendência 
a dar errado ao inventar algo novo e 
diferente para fazer neste começo 
de semana. Faça acordos entrando 
em perfeita sintonia com quem possa 
ajudar a colocar planos em ação. As 
crises devem ser superadas rapida-
mente. 51/251 – Verde.

A dúvida ou incerteza que perturbe 
as relações sociais começará a ser 
resolvida aos poucos nesta semana. 
Durante todo o dia mantenha a 
rotina e evite negócios. Uma boa se-
mana para fortalecer-se no trabalho 
e em sociedades que tenham sido 
recém-realizadas. 98/398 – Amarelo.

Sensação de maior força e es-
pontaneidade ao dar opiniões e 
relacionar-se com as pessoas. Muito 
prazer e satisfação no trabalho e 
nas atividades domésticas. Controle 
as emoções que podem provocar 
situações tensas no amor e pertur-
bar o bom relacionamento sexual. 
91/291 – Cinza.

Mesmo havendo divergências de 
pensamento, isto não deve apagar 
o seu romantismo. Terá defi nição 
de um relacionamento íntimo que 
deverá se fi rmar ainda mais. O que 
for pensado agora poderá depois 
ser facilmente realizado no ano que 
vem, prepare-se. 21/521 – Amarelo.

Melhore as condições de vida no 
seu lar, cuide do conforto e dê boas 
condições de vida para os que estão 
próximos. Pode preparar negócios 
importantes A segurança e a har-
monia no seu lar neste momento se 
fazem necessárias. 92/492 – Branco.

A desorganização começa a ser con-
trolada através de atitudes práticas. 
Desta forma os sentimentos serão 
mais bem conduzidos neste fi nal de 
ano. Através da organização da vida 
fi nanceira tudo irá melhorar. Coloque 
sua vida no rumo certo neste fi nal de 
ano. 02/502 – Marrom.

Evite a impulsividade em assuntos 
ligados à carreira profi ssional. Con-
fl ito nas relações com amigos e com 
a pessoa amada precisa ser evitado 
para manter a paz e a harmonia 
social. Até o aniversário e mesmo 
depois dele ainda deve manter a 
rotina e o bom senso. 58/658 – Azul. 

Sensação de maior força e espon-
taneidade ao dar opiniões o leva 
a exagerar. Antes do aniversário, 
procure fazer exercícios e cuide bem 
da saúde. Precisa ser fi rme diante de 
obstáculos que surgem. Aproveite 
para realizar viagens curtas e cami-
nhadas. 67/367 – Verde.

Há risco de atrito e de afastamento 
de alguém de quem sentirá falta. 
Há possibilidade de estar um tanto 
pessimista. Precisa defi nir sentimen-
tos de amor e amizades e manter a 
alegria de viver e a boa disposição 
física, acreditando em si mesmo. 
19/219 – Branco.

Assuntos de trabalho tomam um 
novo rumo e novas oportunidades 
estão surgindo. No fi nal do dia 
haverá determinação e valorização 
de pormenores. O que for idealizado 
agora se tornará real depois. Dedi-
que-se a atividades que o agradem, 
faça tudo com amor. 57/657 – Verde.

As pessoas estão expansivas e 
amigáveis e de alguma maneira em 
alguma área de suas vidas sentem 
necessidade de apostar em algo 
melhor. Facilidade para imaginar 
o que deseja realizar. Muita afeti-
vidade no relacionamento amoroso 
garante bons momentos íntimos. 
46/446 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 20 novembro de 2017. Dia de São Felix de Valois, São 
Edmundo, São Ambrósio Traversari de Camáldoli, São Otávio, São 
Dásio, São Caio, e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a perseverança. 
Dia do Datiloscopista Brasileiro, Dia do Biomédico, Dia do 
Auditor Interno, Dia do Profi ssional Liberal Universitário, Dia 
da Comunidade Afro-Brasileira e Dia Nacional da Consciência 
Negra. Hoje aniversaria o ator Luiz Fernando Guimarães que faz 68 
anos, a atriz Bo Derek que nasceu em 1956, o ator Cláudio Heinrich 
que completa 45 anos e o ator Caio  Junqueira que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é empreendedor, original em suas 
ideias e sempre muito bem-disposto. É compreensivo adaptável e in-
tuitivo, gosta de interagir, compartilhar experiências e aprender com as 
outras pessoas. Precisa superar a tendência a ser facilmente magoável 
pelas críticas alheias. Em geral se sente feliz com pouca coisa, perdendo 
até o incentivo para melhorar sua posição. Precisa ter mais confi ança 
em si mesmo e aprender métodos práticos que o levem ao sucesso. A 
convivência com pessoas alegres e bem-sucedidas será importante para 
que alcance altos postos profi ssionais.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para acabar com desentendimentos e discussões 
em casa: Quando estiver acontecendo muitos desen-
tendimentos ou discussões em sua casa, coloque um 
copo de água com açúcar em um lugar alto e calmo, e 
reze com bastante fé o Salmo 21, oferecendo-o ao anjo 
Jeliel. Depois, faça um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. 
Só jogue a água fora quando o ambiente já estiver 
totalmente tranquilo e em paz.

Estreia
A adolescência é um período turbulento para quase todo mundo. 

Os sentimentos de solidão e inadequação são muito mais comuns 
do que pensa o inseguro Caio, um jovem deprimido de 14 anos que 
teve seu espaço invadido quando os três fi lhos adolescentes de seu 
padrasto se mudaram para a sua casa. Para aliviar o sofrimento, ele 
decide transformar a experiência na HQ Space Invaders, que, não por 
acaso, dá nome ao espetáculo jovem que estreia no próximo dia 4.  A 
 peça reproduz a graphic novel, ou romance em quadrinhos, escrita 
pelo protagonista , tudo o que vemos é sob o ponto de vista dele. 
Como os alienígenas do jogo “Space Invaders”, que tentam invadir a 
tela do Atari (o videogame popular nos anos de 1980) e precisam ser 
combatidos por uma espaçonave, os irmãos Pedro de 17 anos, Luca  
de 11 anos e Vanessa de 14 anos ocupam o antigo quarto de Caio. 
Os três se mudaram para o apartamento do pai porque sua mãe está 
com uma depressão profunda e já não tem mais forças para cuidar 
dos fi lhos. Eles também sofrem com a saudade dos amigos, da antiga 
escola e de casa. À medida em que Caio passa a conviver mais com 
os meios-irmãos, descobre que eles não são esses monstros que ele 
retratou. Com Bruno Gavranic, Leonardo Devitto, Mateus Monteiro 
e Paula Bega.

Serviço: Espaço Elevador, R. Treze de Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Sábados 
e domingos às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 10/12.
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No ano em que completa meio século da famosa quebra do violão num Festival da Canção, Sérgio 
Ricardo mostra que ainda tem fôlego pra compor, cantar, dirigir fi lmes, escrever e pintar. 

O espetáculo “Cinema 
na Música”, show-
visual que comemora 
os 85 anos do cantor, 
compositor, pintor e 
cineasta Sérgio Ricardo 
foi produzido e 
dirigido pela designer 
e cantora Marina Lutfi 

O show apresenta as 
principais criações 
de Sérgio para o cine-

ma, campo em que recebeu 
inúmeras premiações por 
trilhas sonoras inesquecí-
veis, como a de “Deus e o 
Diabo na Terra do Sol”, de 
Glauber Rocha, e de filmes 
próprios, entre eles “A Noite 
do Espantalho”. Sérgio di-
vide o palco com os filhos 
Marina Lutfi (voz) e João 
Gurgel (voz e violão),  acom-
panhados por Lui Coimbra 
(violoncelo), Marcelo Caldi 
(piano e acordeon), Alexan-
dre Caldi (sopros) e Carlos 
Cesar (percussão). No re-
pertório, canções que fazem 
o público reviver e cantar 

Show-visual
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narrativas que marcaram a 
história do cinema brasileiro, 
como “Barravento”, inspirada 
no filme de Glauber; “Esse 
mundo é Meu”, com letra de 
Ruy Guerra; “Cantador de 

Cajazeiro” (abertura de “A 
Noite do Espantalho”); e, cla-
ro, “Deus e o Diabo na Terra 
do Sol”. Músicas clássicas 
de Sérgio Ricardo também 
terão espaço, como “Zelão” e 

“Calabouço”. A apresentação 
é acompanhada por projeções 
de trechos dos filmes.

 
Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 

109, República. Quarta (29) às 14h e às 21h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Lia Sophia

Prestes a lançar o álbum “Não Me Provoca”, a cantora 
e compositora Lia Sophia sobe ao para apresentar as no-
vidades do quinto disco da carreira, além de passear por 
sucessos do seu repertório, como “Ai Menina”, “Um Beijo”, 
“Lero Lero” e “Quando Eu Te Conheci”. Dentre as onze 
músicas do disco, dez foram compostas por mulheres, Lia 
Sophia assina oito delas. Os versos de “Eu me Chamo Ama-
zônia“, cujo teaser foi lançado esse ano pelas redes sociais 
da cantora, sugerem a força feminina do álbum: “Não me 
provoca / Eu sou fi lha da fl oresta / E se o vento me sopra 
/ Eu faço pororoca”. No palco, a banda que acompanha 
Lia Sophia é formada por Gileno Fanquinos na guitarra, 
Peter Mesquita no contrabaixo, Bolão na percussão, Tér-
cio Guimarães no saxofone, Diogo Duarte no trompete e 
Paulinho Giraya na bateria, além da participação especial 
do cantor, compositor e músico Pedro Luís.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (25) às 21h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15.

Novidades
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Entusiasmo
Neste dia de sua vida,querido(a) 

amigo(a), creio que Deus quer que 
você saiba... . QUE ENTUSIASMO 
É TUDO. NÃO É UM POUCO. É 
TUDO....que se você estiver en-
volvido em algum tipo de projeto, 
agora, ou lançando algum esforço 
pessoal, o seu entusiasmo (ou falta 
dele) irá determinar diretamente 
o sucesso que esta empreitada irá 
ter. Se você não está animado com 
toda a essência do seu ser por ele, 
largue-o agora. Se você está anima-
do com o todo o seu ser, demonstre 
isso em tudo o que você pensa, diz 
e faz. Você não terá que pensar, 
mais que um segundo para saber 
exatamente por que você recebeu 
esta mensagem hoje.

Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch

Refl exões

Cena da comédia “A Cigarra e a Formiga -
Um Espetáculo Para Adulto”. 

Nessa versão “A Cigarra e a Formiga - Um 
Espetáculo Para Adulto”, a Cigarra passa todo 
o verão cantando fútil pelas árvores da vila dos 
insetos, irritando profundamente a trabalhadeira 
e sistemática Formiga. Quando tudo parece ca-
minhar para o fi nal já esperado, chega o inverno, 
e com ele o Pernilongo. Uma divertida rivalidade 
acontece então, onde as duas amigas fazem de 
tudo para conquistar o coração do rapagão, entre 
músicas e confusão. Um cenário simples que 
representa a sala de estar do formigueiro abriga 
toda a ação... neva lá fora e aqui dentro muitas 
intrigas e confusões, com fi gurinos coloridíssimos 
que farão a felicidade de todos os pequenos, ou 
melhor, dos adultos que quiserem saber o lado 
secreto dos personagens infantis. Com Alexia 
Twister, Ricardo Leitte e Valenttine.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 
3257-3207. Terças às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 12/12.

“A Cigarra e a Formiga -
Um Espetáculo Para Adulto”
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