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Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 17 de Novembro de 2018. Dia de Santa Isabel 
da Hungria, São Gregório, São Hugo de Avalon, e Dia do Anjo 
Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia da Criatividade e Dia 

do Estudante. Hoje aniversaria o cineasta Martin Scorsese 
que faz 76 anos, o ator Danny deVito que nasceu em 1944 e o 
músico Clark Isaac Hanson que completa 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é altamente intuitivo e tem 
habilidade psíquica. Consegue sucesso através da comunicação 
e do comércio. Reservado, introspectivo com grande interesse 
por fatos e números, costuma apresentar um comportamento 
sério e ponderado e gosta de fazer as coisas no seu próprio 
ritmo. Precisa saber distinguir muito bem o correto do errado, 
pois sendo determinado, pode trabalhar tanto para o bem como 
para o mal. Ama a verdade e as ciências exatas. Nem sempre 
consegue uma boa convivência com as pessoas, pois sempre é 
sincero demais em suas palavras e ações.

Dicionário dos sonhos
ARMAS – Armas são símbolos de poder e 
superioridade. Ver muitas é sinal que vencerá 
problemas no momento. Estar armado indica 
forças para vencer adversidade. Perder a arma ou 
ser desarmado, é aviso de que perderá algo para 
alguém. Números de sorte: 05, 11, 16, 89 e 97.

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

Este sábado é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a deixar a comunicação confusa 

e provocar atrasos.  É melhor planejar com atenção o que vai fazer durante todo o dia e ter cuidado com o que se fala para 

que não ocorram mal-entendidos.  A Lua em conjunção com Netuno nos deixa mais sensíveis e emotivos. Dia favorável para 

o romance, meditação e espiritualidade. A Lua em bom aspecto com Plutão deixa as emoções ainda mais intensas, mas de 

forma positiva. Vamos mergulhar nas emoções e fazer a cura que precisamos.
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A Lua em conjunção com Netuno nos 
deixa mais sensíveis e emotivos. Dia 
favorável para o romance, meditação 
e espiritualidade. É momento em que 
variedade e a novidade têm papel de-
cisivo. Sentimentos marcantes, um 
novo amor o fará viver um momento 
inesquecível. 78/478 – Amarelo.

Precisa corrigir sua conduta para 
conviver melhor com a família e 
amigos. Dia excelente para compra 
e venda ampliando a versatilidade 
para realizar negócios. Haverá de-
terminação, disposição para resolver 
pendências em cada tarefa do dia a 
dia. 82/382 – Azul. 

Bom dia para começar novos 
projetos, que ganharão força nas 
próximas semanas, embalados pelo 
ciclo da lua de crescente para cheia. 
No fi nal da tarde o astral fi ca mais 
pesado, pelo aumento das exigên-
cias com chance de aborrecimentos 
e atitudes mal-humoradas. 23/323 
– Amarelo. 

As relações sentimentais fi cam mais 
fi rmes dando momentos felizes. Bons 
momentos junto do seu amor, colegas 
e pessoas íntimas. A comunicação 
se faz com maior versatilidade nos 
conceitos, aumento do conheci-
mento e um caráter mais maleável. 
55/355 – Verde. 

Pode sofrer por causada por amigos 
ou pessoa de sua confi ança. Faça uma 
revisão de suas condições materiais e 
veja o que pode mudar ou melhorar 
em sua vida. Haverá o pronto resta-
belecimento dos relacionamentos já 
nas primeiras horas do dia e dá um 
ótimo astral 82/382 – branco.

Precisa fi car mais perto de pessoas 
com quem tenha afi nidade.  Evite 
cometer excessos e tome atitude 
fi rme, siga o que diz o coração 
também e sem titubear diante de 
situações imprevistas. Situações 
dinâmicas e favoráveis a qualquer 
tipo de mudança. 54/554 – Verde.

Surgem novas oportunidades devido 
ao reconhecimento do seu talento no 
trabalho. O dia é bom para assuntos 
sentimentais, à saúde e aos interesses 
fi nanceiros, mas não é bom para via-
gens. Um sábado e domingo de bons 
contatos sociais, ótimo para estar 
com as pessoas. 34/134 – Amarelo.

No fi nal do sábado e na madrugada 
para domingo haverá uma maior 
disposição para atividades. Muito 
bom ânimo que dá maior confi ança 
e bem-estar. Aguarde até depois do 
aniversário e então comece a agir 
imediatamente tomando as atitudes 
que foram planejadas. 86/386 – Azul.

Terá retorno através do trabalho bem 
executado e obterá lucros. Não mude 
nada na rotina, pois vai começar a 
viver o período mais delicado do 
ano. É melhor planejar com atenção 
o que vai fazer durante todo o dia e 
ter cuidado com o que se fala para 
que não ocorram mal-entendidos. 
 35/235 – Marrom.

Inclinação a buscar boas compa-
nhias, com as quais nos harmonize-
mos e sintamos paz. Já no fi nal da 
tarde o astral fi ca mais pesado, pelo 
aumento das exigências com chance 
de aborrecimentos Problemas que 
tumultuam a vida afetiva começam 
a ser resolvidos. 72/172 – Branco.

É momento em que variedade e no-
vidade têm papel positivo na rotina 
do fi nal de semana. Procure manter 
a harmonia evitando rompimento 
brusco por causa de discussões. 
Muito bom ânimo que dá maior 
confi ança e bem-estar no fi nal deste 
sábado na madrugada de domingo. 
22/722 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
deixa as emoções ainda mais inten-
sas, mas de forma positiva. Este 
aspecto leva ao pronto restabeleci-
mento dos relacionamentos já nas 
primeiras horas do dia e dá um ótimo 
astral. Vai encontrar boas soluções 
nos próximos dias. 45/345 – Verde.

Simpatias que funcionam
Para não faltar nada em casa: Pegue 1 maçã, 
corte-a em duas partes e peça a São Cosme e São 
Damião para nunca deixar faltar nada na sua casa. 
Em seguida, coma uma metade da fruta. Depois, 
enterre a outra aos pés de uma árvore com frutos 
bem bonitos. Quando acabar, reze 1 Pai-Nosso em 
agradecimento e saia sem olhar para  trás.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/and — get — ler. 5/atlas — raspa. 6/brocar — tibete.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Roberto Giuzio Jr – Nelpa – Obra única com 
dois atores, sim atores, porque conseguem fazer da 
boa e “sonora “ poesia, suas atuações em nossas men-
tes. Ao ler suas páginas, o leitor sentirá um diferente 
enlevo. Há poesias para diversos gostos, momentos e 
sentimentos. Certamente haverá uma ou mais, onde 

o leitor envolvido, irá enquadrar-se. Sensibilidade em alta!

Depois do Arco-Íris – Maria Célia 
Pinho e Meus Pensamentos

José de Souza Martins – Unesp – O professor e 
sociólogo reconhecido nacional e internacionalmen-
te, para nossa sorte, compilou textos e anotações 
de suas “peregrinações “ pela Paulicéia. Munido de 
farta documentação descreve em tons biográfi cos 
a metrópole motriz brasileira. Situações, nomes de 
ruas, momentos difíceis e gloriosos relatados, tornam 
essa obra impecável, para paulistas e ou qualquer 

brasileiro interessado em boa e crível história. Uma verdadeira 
ode à terra de Piratininga. Justa, gloriosa e impactante home-
nagem!! Imperdível.

O Coração da Paulicéia Ainda Bate

Priscilla Passamani – Naiara Scarabelli 

(Ilustr) - Autobiografi a – O paradoxal título refl ete 
uma realidade que desafortunadamente gravita em 
torno de nós, apesar de todos os avanços no sentido 
de contê-la. O anúncio do diagnóstico soa como uma 
verdadeira bomba, no assustado espirito do receptor. 
A autora demonstra como superar o momento e evitar 
qualquer possibilidade autodestrutiva . Partiu para 

o embate! Mudou por completo seu estilo de vida. Informou-se, 
sempre focada na solução e não no problema. Descobriu dados 
inimagináveis e imprescindíveis à sua cura. Conseguiu! Hoje 
vive muito feliz e sadia, sem naturalmente, deixar de avaliar-se 

e jamais prevaricar. Um exemplo a ser seguido!

O Câncer Curou Minha Alma

Luiz Eduardo Matta – Fábio Sgroi (Ilustr) 

– Do Brasil – O consagrado e multifacetado autor, 
idolatrado pela galera, mais uma vez, envolve a jovem 
detetive a elucidar mais um caso no condomínio onde 
reside. Juntamente à sua amiga Cecilia, foram em 
busca do culpado pelo sumiço da águia de bronze 
que encima o chafariz da propriedade. Naturalmente 

há que esperar-se momentos de profunda tensão e solução, com 
inesperado culpado descoberto. Para infantes alfabetizados. 

Detetive Cecília e a Águia de Bronze

Assista ao canal Livros em Revista, 
no youtube, que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A saída ocorreu poucos 
dias depois da divulga-
ção dos resultados da 

empresa no terceiro trimestre, 
que mostraram um prejuízo 
acumulado de 800 milhões de 
euros nos nove primeiros meses 
de 2018. 

O resultado se deve à decisão 
do conselho, tomada na ausên-
cia de Genish, de desvalorizar 
o aviamento (lucro potencial) 
da TIM em 2 bilhões de euros. 
“Enquanto estava no meio de 
uma viagem de trabalho à Ásia 
para falar de 5G e depois de o 
presidente [Fulvio Conti] ter me 
garantido que não haveria um 
conselho de administração, eles 
convocam a reunião e fazem 
um verdadeiro golpe soviético 
contra mim”, disse Genish ao 
jornal “La Stampa”.

O executivo estava no cargo 
desde julho de 2017, indicado 

Amos Genish (direita) insinuou que estava sendo sabotado na TIM.

Ex-CEO da TIM diz ter 
sido alvo de ‘golpe’

O ex-CEO da operadora de telefonia italiana TIM, Amos Genish, demitido na última terça-feira (13), 
disse ter sido alvo de um “golpe” por parte da gestora de recursos norte-americana Elliott, que 
controla o conselho de administração

A
N

SA a Elliott sempre declarou. A 
outra é aquela de quem, como 
eu, imagina um grupo industrial 
integrado e orientado ao pleno 
aproveitamento do potencial 
tecnológico a partir do 5G”, 
acrescentou.

Na entrevista, Genish afi rmou 
que essas duas visões sempre se 
enfrentaram na operadora. “Era 
impossível trabalhar, a Elliott 
sempre me prometeu apoio, 
mas nunca o deu”, ressaltou. 
A gestora norte-americana não 
se pronunciou sobre as decla-
rações do ex-CEO da TIM. O 
conselho de administração da 
empresa italiana se reunirá no 
próximo dia 18 de novembro 
para defi nir o substituto de 
Genish, mas a Vivendi deseja 
convocar uma nova assembleia 
de sócios para tentar retomar 
o controle da companhia 
(ANSA).

pelo grupo francês Vivendi, 
principal acionista da TIM, 
mas que perdeu uma disputa 
com a Elliott pelo controle do 
conselho de administração, 
em maio passado. Segundo 
Genish, a gestora norte-ameri-
cana “conduziu uma campanha 

secreta para desestabilizar a 
empresa”. 

“Podemos nos perguntar 
se tudo não se deve às duas 
filosofias que empurram a 
TIM. Uma é aquela de quem 
quer o fatiamento da empresa 
para vender os pedaços, como 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Receba. Esteja aberto para receber a bondade que a 

vida tem a oferecer.

A chave para desbloquear a sua grandeza é se abrir para receber 
todos os presentes incríveis que esta vida tem a oferecer. Você foi 
destinado a viver em abundância, e se esta não é a sua realidade 
atual, é o momento de abrir essa porta para você atravessar para 
que você possa manifestar a vida abundante que deseja. Acreditar 
que você é digno, é um primeiro passo. Uma vez que você tenha 
dominado esse pensamento e sentimento sobre si mesmo e sua 
vida, libere as crenças limitantes, passe para a ação, e então a 
criação se manifestará de grandes maneiras ao seu redor. Sim, 
é útil também manter pensamentos positivos, seja grato e envie 
foguetes de desejo para o Universo, mas também lembre-se de 
que é de suma importância que você realmente acredite que é 
merecedor em todos os níveis. Pensamento para hoje: Que todos 
os presentes do Universo fl uam para a sua realidade. Veja a si 
mesmo e sua vida como Divina, como você realmente é, e abra 
as comportas da abundância e da criação universal. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

O presidente Michel Temer 
disse na quarta-feira (14) que 
examina com “muito cuidado” o 
reajuste salarial para ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Segundo ele, só decidirá 
se vai sancionar ou vetar “lá na 
frente”. Temer lembrou que tem 
até até o dia 28 para tomar a 
decisão. “Estou examinando este 
assunto com muito cuidado e só 
decidirei lá na frente. Vamos ver 
como fazemos. Temos até o dia 
28 de novembro para a sanção”, 
disse em Campinas, após inau-
guração do projeto Sirius, um 
acelerador de partículas.

O reajuste altera o subsídio 
dos 11 integrantes do STF e da 
atual chefe do Ministério Público 
Federal, Raquel Dodge, de R$ 
33,7 mil para R$ 39 mil, e provoca 
um efeito cascata sobre os fun-
cionários do Judiciário, abrindo 
caminho também para um possí-
vel aumento dos vencimentos dos 

Temer: decidirá “lá na frente” 
reajuste de ministros do STF

parlamentares e do presidente da 
República. O Senado aprovou o 
aumento no último dia 7. Alguns 
governadores, como o eleito do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), disse ter receio do pos-
sível efeito cascata causado pelo 
reajuste. O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, disse que o aumento 
era “inoportuno” e sugeriu o 
veto (ABr).

Presidente Michel Temer.
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