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Que se
estendem
no tempo

Engano
proposita-
do contra
alguém

Última men-
sagem an-
tes de um
naufrágio

"Risos",
na lingua-
gem da
internet

De (?) a Z:
do início
ao fim

República
Árabe do

Egito
(sigla)

(?) Geller,
parapsi-
cólogo

israelense

Fruto ex-
portado por
Amazonas

e Pará

(?) Santi-
dade: o
papa

Classifi-
cação

zoológica
do faisão

Figuras da
área de
trabalho
(Inform.)

A pessoa
que não

sabe ouvir
um "não"

Organiza
os Jogos
Olímpicos

(sigla)

Seu patro-
no é San-
tos Dumont

(abrev.)

Nós, em
italiano

Letra cuja
forma lem-
bra o Cris-
to Redentor

(?)-de-bi-
co, base
da pasta
homus 

Informa-
ção da
lista de

chamada

Símbolo
do poder
no Abso-
lutismo

(?) de en-
saio, ins-
trumento 

do químico

"Nota",
em abrevi-

aturas
literárias

O maior clássico de
Alfred Hitchcock,

cineasta falecido em
29/4/1980

Comum

Cidade serrana do RJ,
palco da maior tragé-
dia climática no Bra-
sil (2011)

Unidade
agrária

A Pimenti-
nha (MPB)

Capital do Quênia,
sofreu um grave ata-
que terrorista em um
shopping em 2013

Reduzir (o
café) a pó
Rua, em
francês

"Vídeo
Show" ou

"Cidade Alerta", pelo
horário de exibição

Fruto
azedo

(?)
verticais, 
caracte-

rística dos
olhos de
gatos e
cobras

Compõem
uma frota
policial
Arranjo

Próton
(símbolo)

Telúrio
(símbolo)

O popular
"santo
do pau
oco"

Espécie
de skate 

com guidão
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3/noi — rue. 4/piau. 7/nairóbi — psicose — pupilas. 8/patinete. 9/tamarindo. 11/teresópolis.

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

Esta quinta, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. Mercúrio em aspecto positivo 
com Plutão deixa a comunicação profunda, o que permite descobertas e algumas revelações. A mente fi cará instigada e investigar 
e trazer à tona o que estava oculto. A Lua em aspecto positivo com Vênus deixa o astral amoroso e melhora as relações sociais. 
A Lua em harmonia com Urano traz novidades e muita originalidade. Em seguida a Lua em Sagitário fi ca fora de curso até 
ingressar em Capricórnio no início da madrugada de sexta-feira. Já no fi nal da noite e na madrugada aumenta a tendência 
de criar muita expectativa sem conseguir realizar o que se espera. Pode terminar o dia com maior insatisfação.
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As atividades à tardinha ganham 
nova energia e poderá obter o apoio 
das pessoas aos seus projetos profi s-
sionais. Boa disposição à tardinha e 
começo da noite com uma sensação 
de que o dever foi cumprido. O lado 
fraterno e amigo propicia atividades 
em grupo.  99/399 – Amarelo.

Aliviam as tensões dos últimos dias 
e surge uma grande motivação. Até 
ganhos através da compra ou venda 
aumentam. Prepare-se para pôr as 
coisas em seus devidos lugares. Já no 
fi nal da noite aumenta a tendência de 
criar expectativa sem conseguir o que 
se espera.  87/287 – Branco.

Haverá durante todo o dia traços 
de emoções contidas, frieza em 
relacionamentos e a insegurança. 
Evite forçar uma situação ou revelar 
seu desagrado no começo do dia.  
De manhã pode haver intolerância 
e restrições aos desejos e uma 
maior tendência ao mau humor. 
65/465 – Cinza.

Precisa seguir suas metas, sem 
desviar-se do rumo que foi traçado. 
Mercúrio em aspecto positivo com 
Plutão deixa a comunicação pro-
funda, o que permite descobertas 
e algumas revelações. Mantenha a 
harmonia e concilie as situações para 
poder ser mais feliz até o fi nal deste 
ano. 53/153 – Verde.

Precisa manter o bom senso nas 
relações profi ssionais na parte da 
manhã. Com a Lua Nova é preciso 
se organizar neste dia. O fi nal da 
quinta será de grande motivação para 
os deveres e trabalho. O começo da 
noite dará a sensação de que o dever 
foi cumprido. 58/358 – Amarelo.

Evite agir sem pensar ou usar pala-
vras duras que abalem uma relação 
que já esteja difícil. Não adianta for-
çar uma situação, pois irá prejudicar 
sua imagem pessoal ainda mais. A 
Lua em harmonia com Urano traz 
novidades e muita originalidade. 
78/478 – Verde.

Há perigo de perdas pela falsidade 
de alguém. Antes de acreditar no 
que falam, procure investigar. O dia 
é bom para renovar estoques, fazer 
trocas e permutas, benefi ciando as 
transações. Evite tirar conclusões 
precipitadas que o prejudicarão até o 
meio deste mês. 53/453 – Cinza.

No fi nal da tarde, as atividades 
ganham uma nova energia e boa 
disposição para serem mais bem 
executadas. Boa disposição à tar-
dinha e começo da noite com uma 
sensação de que o dever foi cumpri-
do. Analise bem para tomar decisão 
importante. 78/878 – Azul.

A mente fi cará instigada e investigar 
e trazer à tona o que estava oculto. A 
Lua em aspecto positivo com Vênus 
deixa o astral amoroso. Aproveite 
para encontrar soluções, evite o mau 
humor por questões corriqueiras. A 
Lua A posse e as demonstrações de 
ciúmes atrapalham no amor. 57/357 
– Marrom.

A Lua em aspecto positivo com Vênus 
deixa o astral amoroso e melhora as 
relações sociais. A Lua em harmonia 
com Urano traz novidades e muita 
originalidade. Atitudes fraternas e 
amigas ganham destaque favorecen-
do atividades e encontros em grupo 
na parte da noite. 89/389 – Branco.

De manhã pode haver intolerância 
e restrições aos desejos. Procure 
pensar antes de falar e dizer o que 
pessoas não aceitam em seu tempe-
ramento, evite as queixas e lamu-
rias. À noite contato com amigos e 
familiares levantará seu astral nesta 
quinta-feira. 88/288 – Azul.

Este período exige muita paciência 
e bom senso. Embora possa tomar 
decisões, faça isso de forma pensada, 
vendo os dois lados de uma situação.  
A calma deve ser mantida diante de 
situações inesperadas. Não tenha 
pressa em nada, deixe tudo para à 
tardinha. 87/687 – Azul.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 03 de Novembro de 2016. Dia de São Martinho de Lima 
e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia Mundial do 

Radioamador, Dia do Guarda Florestal, Dia das Artes, Dia 

do Inventor, Dia do Barbeiro, e Dia do Cabeleireiro. Hoje 
aniversaria o boxeador Larry Holmes que faz 67 anos e a modelo 
e apresentadora Luciana Gimenez que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa sensível com ne-
cessidade de se expressar. Artístico e charmoso, com um excelente 
senso de humor, precisa evitar a tendência a se envolver com diversas 
atividades ao mesmo tempo e ter muitos interesses. Precisa também 
desenvolver a autoestima e evitar o excesso de preocupação e inse-
guranças emocionais. É sempre muito original nas suas idéias e se 
sente feliz com o que tem. Precisa melhorar a confi ança e aprender 
métodos práticos que o levam ao sucesso. Conviver com pessoas 
que estejam em boa posição social será sempre fundamental para 
alcançar altos postos profi ssionais. Está sempre disposto em partir 
para coisas novas.

Simpatias que funcionam
Por fi m as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha ver-
melha – água benta – 1 chaveiro. Leve o chaveiro a 
uma igreja e mergulhe-o na água benta. Secar com o 
lenço branco e colocar na caixinha. De esse presente 
ao seu amado(a). Não conte nada sobre a magia. Lave 
o lenço e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo 
estará bem mais calmo.

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.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Denise Weinberg e Virgínia Buckowski.

O drama “Sínthia” acontece no 
Rio de Janeiro de 1964, o policial 
Luiz Mário e a dona de casa Maria 
aparecida (vividos por Henrique 
Schafer e alejandra Sampaio) têm 
três fi lhos e sonham com a chegada 
de uma garota. Tudo indica que 
Sínthia virá ao mundo, mas nasce 
Vicente e, em paralelo, Luiz Mário 
começa a receber novas incum-
bências na corporação militar. 
Nos dias atuais, a viúva Aparecida 

esconde uma doença terminal e 
tenta contornar a instabilidade 
fi nanceira do caçula, que é músico 
erudito e mora em São Paulo com 
a mulher e duas fi lhas. Com Mar-
celo Diaz, Marcelo Marothy, Valmir 
Sant’anna e Willians Mezzacapa, 
entre outros.

Serviço: Espaço dos Fofos, R. Adoniran 
Barbosa, 151,  Bela Vista, tel. 3101-6640. 
Segundas, sábados e domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. Até 14/11.

Mídias
A exposição Rafael França – Entre Mídias busca lançar um foco sobre 

as experimentações fotográfi cas e as possíveis relações com o restante 
de sua produção. A mostra reúne montagens fotográfi cas, gravuras, 
xerox e vídeos, buscando revelar que a imagem fotográfi ca não tinha 
existência autônoma pra o artista, mas funcionava como elemento de 
ligação entre as diferentes mídias com as quais trabalhou.

Serviço: MAC USP Nova Sede, Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Moema, tel. 5573-9932. 
De terça a domingo das 10h às 18h. Entrada franca. Até 30/12.

Tróilo e Créssida

Nos 400 anos da morte de William 
Shakespeare, nada mais justo 
do que uma nova incursão na 
vastidão incomparável de tramas, 
personagens e amplitude de sua 
obra imortal, encenada pela ótica 
incomparável de Jô Soares

Para tal comemoração, a escolha de “Tróilo e 
Créssida”, a obra é considerada como o tex-
to de Shakespeare que mais se aproxima 

do Brasil. As personagens parecem oferecer ao 
público um espelho extremamente cruel para ser 
contemplado e verdadeiro demais para ser aceito. 

Shakespeare apresenta, com ironia avassalado-
ra, um retrato devastador da condição humana 
numa denúncia de nossas mazelas profundas. 
Com Marco Antônio Pâmio, Luciano Schwab, 
Otávio Martins, Tuna Dwek, Maria Fernanda 
Cândido, Giovani Tozi, Nícolas Trevijano, Paulo 
Marcos, Fernando Pavão, Adriane Galisteu, Ando 
Camargo, Luiz Damasceno, Guilherme Santanna, 
Kiko Bertholini, Felipe Palhares, Ataíde Arcover-
de, Ricardo Gelli, Eduardo Semerjian, Cláudia 
Manzini, Ivana Oliveira, Juliana Carvalho, Luiza 
Reis e Zélia Costa. 

Serviço: Centro Cultural Fiesp - Teatro Sesi, Av. Paulista, 1313, 
Bela Vista, tel. 3146-7405. De quarta a domingo às 20h. Entrada 
franca. Até 18/11. 

Procurando Oz
A peça “O Magico de Oz” conta 

a estória de Doroty,uma garoti-
nha que se perde no Mundo de 
Oz e para conseguir o caminho 
de volta para sua casa precisa 
encontrar o Grande Mágico 
de Oz. Com a ajuda da Bruxa 
do Norte , Doroty , começa a 
sua procura no caminho até o 
Castelo do Mágico, onde muita 
coisa acontece .Ela conhece 
seus três inseparáveis amigos: 
O Espantalho , O Homem de 
Lata e o Leão, que ajudam a 
menina a atingir seus objetivos. 
Com Mariana Ribeiro, Ruben 
Espinoza, Cibelle de Martin, Re-
becca Etiene, Luciano Brandão 
e Fernando Lyra Jr.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Domingos às 17h30. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 26/11.

Clássico
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Glaucia Nasser

A cantora mineira Glaucia Nasser, 
que acaba de lançar o primeiro volume 
do disco “Um Lugar”, prepara um po-
cket show que traz a essência moderna 
e, ao mesmo tempo, histórica de Glau-
cia, presenteia o público com versões 
repaginadas das canções “Vide, Vida 
Marvada”, de Rolando Boldrim e “La-
mento Sertanejo”, de Dominguinhos 
e Gilberto Gil. As músicas autorais 
também não ficam de fora, como 
“Vivalda”, que carrega arranjos mais 
suaves e “Um Lugar”, que traz o nome 
do disco e sua introdução com texto 
fundamentado em Dom Bosco.

Serviço: Fnac Morumbi (Morumbi Shopping), Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089, Morumbi. Quinta (10) 
19h30. Entrada franca.

Pocket show
Divulgação

DIANTE DO MESTRE: “Vós sereis meus 
amigos se fi zerdes o que vos mando”. – Jesus. 
(João, 15:14.). Aspirando ao título de amigos 
do Senhor, urge não lhe perdermos as instru-
ções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos 
em manifestações exteriores, quanto a esse 
propósito, acrescendo notar que quase todas 
elas se caracterizam por alto valor indutivo. 
Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e 
atitudes; e, claramente, não dispomos de 
quaisquer recursos outros para penetrar-lhes 
o luminoso sentido. Administramos conselhos 
preciosos, em nome dele, sem que nos seja 
permitido manejar veículo mais adequado às 

circunstâncias, a fi m de que irmãos nossos con-
sigam encontrar a direção ou o caminho de que 
se mostram carecedores. Escrevemos páginas 
que lhe expressam as diretrizes; e não nos cabe 
agir de outro modo para que se nos amplie, 
na Terra, a cultura de espírito. Levantamos 
tribunas, em que lhe retratamos o ensino pelo 
verbo bem posto, sendo necessário que assim 
procedamos, difundindo esclarecimentos 
edifi cantes que nos favoreçam a educação dos 
sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, 
ajustando as elucidações inspiradas por ele aos 
preceitos gramaticais em voga, competindo-
nos reconhecer que não existe outra via senão 

essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas 
assembléias humanas. Entretanto, isso não 
basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. 
Demonstrando a própria união com o Eterno 
Bem, consagrou-se a substancializa-lo na 
construção do bem de todos. Em verdade, 
podemos reverenciar o Cristo, aqui e ali, dessa 
ou daquela forma, resultando, invariavelmen-
te, alguma vantagem de semelhante norma 
externa; mas, para sabermos como lhe usufruir 
a sublime intimidade é forçoso lhe ouçamos a 
afi rmação categórica: “Vós sereis meus amigos 
se fi zerdes o que vos mando”. Livro Palavras 
de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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O Sonho Lenise Pinheiro


