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Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua está plena no signo de Áries aumentando a impulsivi-
dade e ajudando a obter soluções. De manhã a Lua faz um bom aspecto com o Sol que vai dar maior clareza, 
vitalidade e muita ação. Neste dia de Mercúrio, é um bom momento para buscar uma comunicação mais clara, 
direta e verdadeira. A noite pode ser um pouco tensa. A Lua em aspecto ruim com Plutão pode gerar crises e 
provocar emoções fortes por causa de questões que ainda não foram bem resolvidas. Hora de usar essa energia 
para eliminar padrões destrutivos.
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Aproveite estra metade de semana 
parta o encerramento de uma situa-
ção e a conquista de coisas novas e 
importantes que irão impulsionar o 
setor profi ssional no próximo ano. 
Com a Lua em seu signo na fase cres-
cente é bom elevar o pensamento e 
idealizar suas metas. 67/467 – Cinza.

Saiba manter as parcerias que dão 
certo e fortaleça suas motivações. 
Evite as atitudes egoístas que geram 
rompimentos e levam ao afastamento 
de alguém.  A Lua em Áries o ajuda 
a traçar planos e fi xar metas para o 
ano de 2018. Momento receptivo a 
novidades. 92/492 – Azul.

A Lua está plena no signo de Áries 
aumentando a impulsividade e aju-
dando a obter soluções. Vai adorar as 
situações novas que se apresentam 
adaptando-se ao jeito que elas são. 
Conte com ajuda de alguém que 
irá apoiar seus planos ou desejos. 
93/293 – Amarelo.

De manhã a Lua faz um bom aspecto 
com o Sol que vai dar maior clareza, 
vitalidade e muita ação. Defi na prio-
ridades para o início de 2018 e veja 
o que mais importante e procure 
defi nição dos rumos que sua vida 
deve tomar. A noite pode ser um 
pouco tensa.12/512 – branco.

A Lua em aspecto ruim com Plutão 
pode gerar crises e provocar emoções 
fortes por causa de questões que 
ainda não foram bem resolvidas. 
Com a Lua Crescente em Áries pode 
alimentar algum desejo novo e que 
seja possível, criando motivações. 
67/467 – Amarelo.

Com Sol aproximando-se da casa da 
família haverá maior afetividade no 
relacionamento amoroso com bons 
momentos conjugais. Mantenha 
uma atitude conservadora e tudo 
irá se acalmar. Irá se aproximar de 
suas raízes e rever alguém ou algo 
do seu passado. 89/489 – Verde.

Aproveite para mudar seu modo 
de viver, saia mais, divirta-se, mas 
respeite a opinião das pessoas. Man-
tenha-se fi el aos acordos que foram 
feitos antes, seguindo a orientação 
traçada. É preciso combater a pro-
pensão a gastar e comer além do que 
manda o bom senso. 77/477 – Verde.

O Sol no nosso signo aumenta seu 
interesse pela condição material 
para o consumo, bom dia para 
compras. Pode aproximar-se de pes-
soas dando início a novas relações. 
Devido ao aspecto mais pesado do 
dia as cobranças e as obrigações 
devem ficar em primeiro lugar. 
90/990 – Azul.

Evite tomar atitudes possessivas e 
até passionais que serão responsá-
veis por crises no relacionamento 
amoroso, que acabam diminuindo a 
sua paixão. O fi nal do dia é um bom 
período para elevar o pensamento e 
almejar metas idealizando melhores 
rumos na vida para 2014.  55/355 
– Verde.

Além de boas notícias sobre ganhos 
materiais poderá contar com algum 
benefício a mais. Terá que cuidar da 
saúde evitando os excessos no fi nal 
de ano, pois só assim conseguirá ter 
disposição para enfrentar a fase mais 
delicada do ano até a chegada de seu 
aniversário. 54/354 – Azul.

Com a Lua em Áries este é um mo-
mento de nervosismo, sendo melhor 
manter a rotina no seu ambiente. 
Pode ser levado a situações que 
provoquem rompimento brusco. À 
noite, as expectativas demasiadas 
mexem com o emocional e podem 
provocar exageros e excessos. 
88/388 – Vermelho.

A Lua em Áries traz uma forte energia 
no ar, que dá impaciência e agilidade. 
O Sol que ocupa a casa três provocará 
mudanças, viagens e muita vontade 
de alcançar liberdade para novas 
conquistas. Muito prazer sexual 
neste meio de semana e felicidade no 
ambiente familiar. 83/583 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 29 de Novembro de 2017. Dia de São Virgílio, São Filo-
meno de Galácia, Santa Iluminada, São Brás de Veroli, São Demétrio, 
São Paramão, e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a alegria. Hoje 
aniversaria o ator Francisco Cuoco que faz 84 anos, a atriz e apresen-
tadora Maria Paula Fidalgo que nasceu em 1970 e o ator Bruno Garcia 
que também faz 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é alegre, vivaz, possui muita fé 
e esperança na vida. Em geral é idealista, humanista e vulnerável aos 
ambientes e pessoas que o rodeiam. Receptivo, altamente intuitivo é 
capaz de compreender as pessoas. Acredita muito num futuro melhor, 
possuindo uma personalidade empreendedora e progressista. É im-
pressionável, franco e sincero. Às vezes, tanta franqueza atrapalha os 
relacionamentos. Sendo agitado e inquieto precisa de exercícios físicos 
e de atividade constante.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. Cerveja 
gelada: ligação com pessoa egoísta. Quente: mexericos.
Números de sorte: 27, 29, 32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para trazer seu amor de volta com grão de arroz: 
Para realizar a simpatia para trazer seu amor de volta 
você vai precisar dos seguintes ingredientes: Uma bacia, 
Xícara de arroz, Xícara de açúcar, Xícara de água, Pedaço 
de papel e Caneta. Primeiramente, escreva o nome da 
pessoa amada em um pedaço de papel. Em seguida colo-
que o papel com o nome da pessoa na bacia, e comece a 
dizer: (o nome da pessoa que você deseja reconquista), 
eu te lavo, elimino tudo que me atrapalha de voltar para 
você. E coloque o copo de água na bacia. Depois, (diga 
novamente o nome da pessoa amada) e repita a seguinte 
frase: Eu te adoço! E coloque o copo com açúcar na bacia. 
Novamente (repita o nome da pessoa que deseja voltar) 
eu multiplico o seu amor por mim. Depois coloque o copo 
com arroz na bacia, coloque sua mão direita dentro da 
água e mentalize seu amor voltando para você.
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BAZARPIER
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CADASTROS

Madeira
usada em

vigas e
escadas

Dado im-
portante ao
se montar

dietas

Que
recuperou
a saúde

Time cam-
peão do

Brasileiro
em 2016

William (?):
apresenta
o "Jornal
Nacional"

(?) Caval-
cante,

humorista
cearense

(?) baixa: é
apropriada
à pesca
do siri

Tubérculo
amarelo

usado em
purês

Refúgio de
quem tem
síndrome
do pânico

Rock
brasileiro
da década
de 1960

Sistemas
(?): itine-
rante e

plantation

Prática 
comum em
cassinos

Cada
volta da
rosca de
parafuso

Centro
comercial 
de cidades

árabes

Gênero
teatral de
"A Viúva
Alegre"

Band-(?),
curativo
de feri-
mentos

Imposto de
competên-
cia da Uni-
ão (sigla)

Registros de
clientes em
estabele-
cimentos

Punta (?), destino
turístico dominicano

Música que toca
no pódio olímpico

(?) vegetal,
estudo da
Botânica
100 cm

O Rei do (?):
Lampião (Hist.)

Alumínio, chumbo
ou estanho (Quím.)

Ovo, em
inglês
Marília

(?), atriz
Atracadou-
ro de em-
barcações
Vantagens

Estilo do
Nx Zero
Cômodo
do "chef"

Estratégia de
marketing usada
por empresas,
no Facebook

Editores
(abrev.)

"Polícia",
em PF 

Órgão 
de voo

Fluido de
balões

1.100, em
romanos

(?) de
Letra:

ONG de
Raí e

Leonardo

Sílaba de
"ordem"
Falta de

ocupação

3/aid — egg. 4/cana. 5/bazar. 6/bonner — iê-iê-iê. 15/gasto energético.
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Refl exões

Cena da peça “Limonada”.

“Limonada”, primeiro projeto voltado para o 
público jovem LGBT da Benvinda Cia., narra as 
desventuras amorosas de Beto, um rapaz gay que 
está se aproximando dos 30 anos de idade. Pres-
tes a iniciar a comemoração de seu aniversário, 
Beto recebe a visita de seus cinco ex-namorados. 
Acontece, então, uma viagem pelas memórias do 
rapaz, que tenta conciliá-las aos seus sentimentos. 
A montagem com foco na diversidade jovem rees-
treia dia 4 de dezembro e  propõe a ser uma peça 
teatral que fala do universo gay sem se utilizar 
de clichês ao abordar essa realidade. Com texto 
e direção de João Hannuch, que buscou inspira-
ção em seus relacionamentos amorosos que não 
deram certo, “Limonada” leva ao palco, de forma 
leve e poética, a realidade de relacionamentos 
no mundo moderno no ponto de vista do que 
acontece com casais do mesmo sexo. Dividida 
em seis partes, a peça conta com 11 atores, que 

Cena da peça “Aurélio e o Grande Mistério”.

Sonhar o impossível 
até torná-lo real. 
É assim que o 
espetáculo “Aurélio 
e o Grande Mistério” 
trabalha a ideia de 
que os desejos mais 
mirabolantes, através 
do tempo, podem 
virar realidade, 
independente das 
difi culdades

Aurélio é um hamster 
robusto e inteligente 
que deseja se tornar um 

membro da Academia Brasi-
leira de Letras. Mas sabe das 
difi culdades que vai enfren-
tar por ser um hamster. Ele 
mora atrás de uma biblioteca 
e frequentemente bisbilhota 
os mais diversos títulos para 
sempre aprender algo novo. 
Maria, sua amiga e confi dente, 
uma garota órfã que mora na 
rua desde muito nova, mas 
mesmo com as difi culdades, 
tem a garra necessária para 
dar a volta por cima e reali-
zar todos os seus sonhos. Já 
Pitoco quer ser o mais famoso 

“Aurélio e o Grande Mistério”
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jogador de futebol do mundo, 
mas tem medo de não conseguir 
seguir a carreira dos campos 
por conta de um sério problema 
de vista. Além deles, um mis-
terioso personagem entra em 
cena: Seu Cuco, um medonho 
vizinho que coleciona as mais 
terríveis histórias da cidade. O 
espetáculo discute temas além 

da história em si. A relação 
com o “tempo”: o passado, o 
presente e o futuro, as causas 
e consequências das nossas es-
colhas, os sonhos e a esperança. 
Quando poderemos ser quem 
nós queremos ser? Quando não 
vamos mais precisar fi ngir ser 
alguém que não somos para ser-
mos aceitos? Com delicadeza e 

um olhar infantil, o texto aborda 
essa questão social tão presente 
no nosso mundo. Com Bruno 
Ospedal, Luiza Valio, Nayara 
Konno, Thales Rodrigues e 
Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro Dr. Botica (Shopping 
Metro Tatuapé), R. Dr. Melo Freire, s/n, tel. 
98193-0556. Sábado (2) e domingo (3) 17h. 
Ingresso: R$ 40.

Quarteto Prelúdio

O “Quarteto Prelúdio” é formado pelos experientes 
músicos John Wang (spalla) no primeiro violino, no 
segundo violino, Luciana Meirinho e os concertinos 
dos naipes das violas e violoncello, Thiago Santos e 
Hector Ramos, que visam o primor na execução de 
obras eruditas, a paixão no tango e a irreverência no 
popular.   O Quarteto tem repertório entre o erudito e 
popular, mostrando a diversidade de estilos e compo-
sitores estrangeiros e brasileiros que podem ser traba-
lhados na formação de cordas. A peça executada vem 
acompanhada de breve explanação pelos integrantes, 
com a proposta de preparar a audição do programa. Os 
músicos apresentam também o Projeto “Árias famosas 
das Óperas” que marcam melodias consagradas no 
repertório instrumental, contando com explanações 
realizadas pela maestrina Silvia Luisada. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Domingo (10) às 11h30. Ingresso: R$ 10.

Clássicos
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Universo gay

se revezam para dar vida aos personagens. Com 
Bárbara Grossi, Daniel Paulo, Emma Jovanovic, 
Fernando Castro, Jhones Pereira, Jhulie Campos, 
João Hannuch, Mauricio Ferreira, Victor Damaso 
e Yasmin Pavanelli. 

 
Serviço: Via Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, 

tel. 3801-1843. Segundas e terças às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 
(meia). Até 12/12. 
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Agora é a hora
“Agora é hora de mudança, 

tudo está chegando a um clímax. 
O fi m da corrupção está perto. 
Temos que criar um mundo de 
verdade e amor. Cada um tem 
seu papel. Se comparo ou critico, 
perco tempo porque não posso 
mudar o papel dos outros. Então 
tenha pensamentos positivos 
para si. Contemple o que é bom. 
Vá para um estado de meditação. 
Mantenha as qualidades origi-
nais da alma (pureza, paz, amor, 
verdade, felicidade) na mente. 
Pense nas qualidades do Pai e 
não se preocupe.

Brahma Kumaris”

Acontece no próximo dia 9 
a 3ª edição da mostra Futuro 
do Cinema Brasileiro. O evento 
oferece a cineastas, estudantes 
de cinema e demais interessados 
um recorte da produção brasilei-
ra de curtas independentes. Os 
dez fi lmes dividem-se entre do-
cumentário e fi cção, com temas 
diversos – imigração, música e 
dança afro-brasileiras, população 
albina, religião e sexualidade, 
entre outros. Após exibição 
das produções selecionadas, 
os diretores participam de uma 
conversa com o público sobre o 
futuro da produção cinematográ-
fi ca brasileira. A mostra recebeu 
mais de 60 trabalhos de temáticas 
diversas, produzidos a partir de 

2015 com no máximo 20 minutos 
de duração. No conjunto, predo-
minaram dois aspectos muito re-
veladores para o futuro do cinema 
nacional: a grande quantidade 
de documentários e a presença 
maciça de mulheres na direção. 
Dentre os critérios de seleção 
para as produções escolhidas es-
tão originalidade, relevância dos 
temas, diversidade de gênero das 
obras (documentários e fi cções), 
qualidade estética, equidade de 
gênero na direção, trabalhos 
produzidos fora do Estado de São 
Paulo e incentivo a estudantes e 
produções independentes.

Serviço: Casa Guilherme de Almeida, 
R. Cardoso de Almeida, 1943, Perdizes, tel. 
3673-1883. Sábado (9)  às  15h. Entrada franca.

Cine


