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INTELIGENCIA

O chama-
do “amigo
da onça”

(gíria)

Marca de 
cerimônias

oficiais

“Explorer”,
em IE

(Inform.)

Letra que,
em geral, 
indica o
plural

Letra do
dígrafo de
“barro”
(Gram.)

Estola
usada por
atrizes em
musicais

(?) Ribeiro,
baixista

brasileiro

Enviou 
o robô 

Curiosity 
a Marte

(?) sanfona,
resultado
de dietas
extremas

Traço que
não existe
mais em 

“autoajuda”
Foto do
perfil de

redes
sociais

“A Espada
Era a (?)”,
animação
da Disney

Relações
Inter-

nacionais
(sigla)

Capacida-
de mental
evoluída
no porco

(?) assada:
é servida

com molho
madeira

Interjeição
de cha-

mamento

Doente,
em inglês
Prefixo de
“ensacar”

Dois
desertos
africanos

Tempero
marinho
Filho de 
japoneses, no Brasil

Pratica 
a regata

Vulcão da
Sicília

Braço, 
em inglês
Retumbam;

ecoam

Fim, em
inglês

A dieta
rica em
gordura

trans, para
a saúde

Triturar 
(o queijo)
Ponto de

saque

Estereóti-
po (fig.)

Ponto, no
basquete

Osso do dedo (Anat.)

(?) de vidro: proteção
de muros que pode
ferir aves e gatos

Âmago;
cerne

Forma do
barbeador

O som do “ph” em
palavras inglesas

Ficou enterrado 
na lama (o carro)
O comportamento 
fora dos padrões

Potássio
(símbolo)
Golpe co-
mo o “jab”

Ruim

Tática do
time que

só joga no
contra-a-

taque (fut.)

Ex-deputado que
delatou o esquema do

Mensalão

Machucados Torneio 
do Grand

Slam
realizado
em Mel-
bourne

O plano al-
ternativo

Período
regido por
um signo
(Astrol.)

Relevo;
saliênciaS E M

3/ace — arm — boa — end — ill. 6/avatar — nissei. 7/falange.

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

Esta terça, o décimo sétimo dia da lunação não traz felicidade nas relações amorosas, mas dá bons lucros e êxito no tra-
balho. A Lua em Gêmeos. Por isso, qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de ordem prática. Anote as 
ideias que surgirem na sua cabeça elas serão bem aceitas. As pessoas se interessam por assuntos de natureza mais leve e 
mais alegre. Com a curiosidade em alta, buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos 
assuntos, é o que interessará neste ciclo. Muita disposição para circular e tagarelar.
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Analise bem antes de agir para não 
se arrepender de suas decisões e 
ter que Projetos, ideias, conversas e 
planos se apresentam de forma mais 
engenhosa e produtiva do que ques-
tões de ordem prática. voltar atrás. 
De manhã um ótimo período para o 
diálogo. 35/735 – Vermelho.

No trabalho terá uma maior tensão 
falando coisas que deveriam fi car 
ocultas. Precisa do apoio dos colegas 
e dos superiores para realizar os seus 
planos. Administre as situações deste 
momento. Ao fi nal da tarde as emo-
ções têm que ser controladas, pois 
tiram o seu ânimo. 95/795 – Azul.

Trocar informações, bater papo, 
aprender sobre novos assuntos, 
é o que interessará neste ciclo. É 
tempo de romper relacionamento 
desgastado, mas com calma, sem 
precipitação com as palavras e 
ações. À noite qualquer tensão será 
provocada pela mudança de rumo. 
96/696 – Branco.

Mantenha o bom humor no amor, 
pois brigar e discutir não levam a 
nada. De manhã até duas da tarde 
evite tensão ainda mais no lar com 
familiares. A Lua em fora de curso 
a tarde dá impressões fortes em 
relação ao ambiente, absorvendo 
as energias negativas como uma 
esponja. 94/194 – Amarelo.

Os lucros virão através da ousadia e 
da coragem de arriscar. Terá chance 
de ganhar um benefício, se souber 
agir. Bom para o relacionamento 
íntimo em que não queira ser o dono 
da verdade e dar sempre a última 
palavra. Use de solidariedade. 85/385 
– Amarelo.

Projetos, ideias, conversas e planos 
se apresentam de forma mais enge-
nhosa e produtiva do que questões 
de ordem prática. Faça viagens, 
reveja pessoas queridas e amigos e 
familiares afastados. Anote as ideias 
que surgirem na sua cabeça elas 
serão bem aceitas em seu ambiente. 
87/387 – Verde.

Aplique bem o dinheiro que receber, 
não gaste à toa o que irá precisar 
depois. Evite exagerar nos gastos, 
levado por forte paixão, apenas por 
atração física. Um dinheiro ou um 
benefício a mais deve chegar em 
breve e deve ser bem aplicado, não 
gaste à toa. 38/338 – Vermelho.

A Lua em Gêmeos, por isso, qualquer 
assunto mais delicado será fácil de 
ser tocado e resolvido. Desta vez 
não deve haver a dúvida ao tomar 
atitudes, tanto nas ações como pa-
lavras em suas atividades pessoais. 
Depois do aniversário poderá entrar 
em ação, mas antes não, apenas 
prepare tudo. 45/445 – Azul.

Não force situações no trabalho, 
refl ita antes de agir para não se ar-
repender do que fi zer o disser nesta 
fase mais delicada do ano. Mantenha 
um clima de otimismo no trabalho, 
mesmo diante de difi culdades, e 
elas desaparecerão por si mesmas 
assim que o sol estiver sem eu signo. 
02/402 – Marrom.

Impasses e difi culdades serão passa-
geiros e logo virão as soluções. Com 
a Lua em Gêmeos comunique-se e 
saia da rotina em tudo. Dedique-se 
a resolver questões pessoais ou 
familiares e até mesmo crie um pro-
jeto comunitário que será sucesso. 
87/887 – Cinza.

Há muito que fazer neste fi nal de 
ano para sentir-se bem no ambiente 
doméstico. Por isso, mãos à obra. A 
sua dedicação dará bons resultados 
nesta terça a tarde. Precisa agir 
logo para resolver uma situação, 
apenas a noite pense bem antes de 
falar algo que comprometa. 78/678 
– Branco.

Anote as ideias que surgirem na 
sua cabeça elas serão bem aceitas. 
Os resultados daquilo que estiver 
realizando irão aparecer neste fi nal 
de ano ainda. Vai alterar sua rotina 
em breve quando o Sol for para o 
signo de Sagitário. 47/647 – Cores 
claras.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Novembro de 2016. Dia de Santo Alberto Magno, Santo 
Eugênio, São João Licci, São Fidenciano, e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é 
a descoberta. Dia do Desporto Amador, Dia Nacional da Alfabetização, 

Dia Nacional de Combate ao Racismo, Dia do Jornaleiro e Dia da 

Proclamação da República. Hoje aniversaria a cantora Petula Clark que faz 
84 anos, a atriz Beverly D'Ângelo, que nasceu em 1951e o ator Marcelo Faria 
que faz 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é trabalhador, bem-humorado, modesto e 
amante do lar. Conquista grande popularidade pela sua simpatia e bom papo. 
Suas emoções são estáveis, o que torna mais fácil compreendê-lo. É artístico 
magnético e atraente, sendo bem-sucedido no comércio por conta própria. Tem 
ideias bastante liberais. Tem talento para atrair dinheiro e apoio das outras 
pessoas. Apesar de ser aventureiro precisa ter uma base. Mesmo tendo muitas 
dúvidas interiores tem personalidade forte, é determinado e com muita força 
de vontade.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vício das drogas e bebidas: Quem 
tem algum parente viciado em drogas ou em bebidas al-
coólicas ou cigarro, deve escrever 7 vezes o nome desta 
pessoa em um papel branco e rezar o Salmo 87, pedindo 
ao anjo Veuahiah que leve para longe dela este vício que só 
traz tristezas. Depois, coloque o papel dobrado dentro da 
Bíblia, na página desse mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. 
No oitavo dia, recite novamente todos os versículos e pense 
fi rmemente no seu pedido, depois queime o papel e sopre 
as cinzas ao vento.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, fartura. 
Com fl ores perfumadas indica um amigo leal e bondoso. Mas 
uma árvore seca sem folhas e frutos corresponde à avareza 
e a ignorância, perdas e pobreza. Árvore com fl ores avisam 
a chegada do amor. Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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André Frateschi

Especializado no repertório do artista britânico, André 
Frateschi conta que mais de 80 músicas de Bowie estão 
no repertório da banda, que seleciona uma série delas 
para o espetáculo 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 
depois do lançamento desse single.

Serviço: Teatro Morumbi Shopping (Shopping Morumbi), Av. Roque Petroni 
Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Quartas às 20h. Ingresso: R4 50. Até 30/11.

Sandra Vargas. Foto: Divulgação

Dia 12 de novembro de 2016, 
o Grupo Sobrevento estreia seu 
novo espetáculo para bebês, 
“Terra”

Na peça uma mulher pisa na terra. 
Fazia tempo que não sentia a terra 
nos seus pés. Ao senti-la, lembra do 

carinho que brota da terra. Dela, desen-
terra os seus segredos, as coisas pequenas 
de que é feito o amor que cultivamos. 
Inspirada na ideia de que as crianças 
costumam enterrar coisas que lhes são 
signifi cativas, Sandra Vargas cria um texto 
que fala de memória, dos laços afetivos e 
do amor que está dentro de todos nós e 
que é a base de todo ser humano. Sandra 

Vargas, também atriz, apresenta-se na 
companhia de dois músicos, que tocam, 
ao vivo, violão (William Guedes, que res-
ponde pela direção musical e trilha com-
posta especialmente para o espetáculo) 
e violoncelo (Denise Ferrari). 

Serviço: Espaço Sobrevento - Rua Coronel Albino 
Bairão, 42, Mooca, tel. 3399-3589. Sábados e domingos 
às 11h. Entrada franca. Até 11/12.

O maior hipnólogo do mundo estará 
em curta temporada no Honda Hall com 
seu show de hipnose: Hipnomental. Fábio 
Puentes faz hipnose desde os onze anos de 
idade, hipnotiza pessoas, animais domésti-
cos e selvagens de diferentes espécies em 
Zoológico. Hipnologo Clínico Colaborador 
em cursos, palestras e seminários do grupo 
de Dor LER/DORT, Instituto de Neurolo-
gia e Cirurgia de Trauma do Hospital de 
Clinicas FMUSP.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olím-
pia, tel. 3045-4146. Sexta (18) às 23h59. Ingresso: R$ 40.

Concerto
A Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa e a Associa-

ção Cultural Cachuera! promovem, em 17 de novembro, o Concerto 
de Verão. A professora Yoko Nishi (koto) junto com os convidados 
Shen Kyomei Ribeiro (shakuhachi e fl auta), Gabriel Levy (acordeon), 
Camilo Carrara (violão), Vitor da Trindade (percussão) e Paulo Dias 
(percussão). Na primeira parte do concerto, peças de koto revelarão 
a virtuosidade de Yoko Nishi e as possibilidades de sonoridades do 
instrumento japonês. A segunda parte inclui músicas brasileiras (Pi-
xinguinha, Milton Nascimento, etc) e o encontro dos instrumentos 
japoneses e ocidentais.

Serviço: Espaço Cachuera, R. Monte Alegre, 1.094, Perdizes, tel. 3875-5563. Quinta (17) 
às 20h.  Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Missa
Há mais de 20 anos, Eduardo Wotzik começou a receber trechos de textos 

de Clarice Lispector enviado por duas amigas e atrizes com o intuito de 
montar um espetáculo. Conforme foi se aprofundando na obra da autora, 
Eduardo percebeu que vinha escolhendo textos que falavam sobre Deus. 
Foi assim que surgiu o embrião de Estudo Para Missa Para Clarice - Um 
Espetáculo Sobre o Homem e Seu Deus que estreia no proximo dia 17. Em 
formato de missa, a montagem une o espaço físico do teatro e todo o seu 
poder de encantamento ao poder da palavra. Em cena, além do próprio 
Eduardo Wotzik, estão as atrizes Cristina Rudolph e Natally do Ó, que o 
ajudam a conduzir o público pelo ritual do espetáculo.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. 
Quartas, quintas e sextas, às 20 h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 16/12.

Teatro para bebêsRock
Divulgação

MELHORANDO SEMPRE.

“Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para 
que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o 
bem...” – Paulo. (II Coríntios, 13:7.). Evidentemente, não podes 
garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira cons-
tante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha, 
entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que 
vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma fl or. Certo, 
não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis mas 
compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos quais 
somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento, 
contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente 
e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem 
dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na 
Terra, entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação 
de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o 
amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, 
não podes sanar as difi culdades totais da família em que nasceste, 
todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar a um pa-
rente menos feliz ou cooperar na tranqüilidade que se deve manter 
em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada 
conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram 
no Planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca 
exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. 
Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, 
confi ante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado 
corrigir todos os erros e extinguir todas as afl ições que campeiam 
nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, 
melhorando a vida e dignifi cando-a, em nós e em torno de nós. Livro 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Mágica e ilusionismo


