
Serviço: Centro Compartilhado de 
Criação (CCC), R. James Rolland, 57, 
Barra Funda. Quintas e sextas às 21h, 
sábados às 20h30 e aos domingos às 
19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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TORMONTE
BASICCAIM

DANOAUA
SOSMANSA

RBTTC
REAPARECER

SDLAABU
DEMITIRZ

SONARSIDE
UTIR

IOSI
FROSTMAR
CORCOVADO

Que estra-
leja ao ser
mordido
(biscoito)

Antigos
navios de

guerra

Sofrer
comoção

psico-
lógica

Belo (?),
polêmica
hidrelétri-
ca (PA)

Efeito do
crime de 

sabotagem

Fratricida-
símbolo
da inveja
(Bíblia)

Rival do
Atlético
Mineiro

(fut.)
Código

emergen-
cial de
socorro

Em
direção 
à parte

interior de

Rato, em
inglês

Atributo
de líderes

como
Gandhi

(?) célula
do corpo
humano:
o óvulo

Versão de
software
em fase 
de testes

(?) neona-
tal, setor
de mater-
nidades

Tietê,
Danúbio 
e Volga
(Geog.)

Albrecht
Dürer,
pintor

alemão

(?) free,
tipo de

geladeira

A “lixeira”
do mundo,
segundo
Cousteau

Morro
carioca 

do Cristo
Redentor

Ave que habita
cerrados e pastos
Árvore ornamental
nativa do Nordeste

Gás mortal usado em
atentado no metrô de

Tóquio em 1995

José Aldo
e Ander-
son Silva

Plantas como a "dor-
mideira"
Clarice

(?),
escritora 
(?)-se: 

compade-
cer-se

Sufixo de
"tradutor"
Básico,

em inglês

Surgir no-
vamente

Detector
de car-
dumes

Pôr na rua 
(empre-
gado)

Hiato de
"suave"
Primeira

vogal
Barra (?),

cidade
natal 

do ator
Raphael
Vianna
O plano 

alternativo

(?) Dhabi,
emirado

"Igual", em
isóbata

Lado, em
inglês

Cerimônia
religiosa

Time, em inglês

3/abu — rat. 4/side — team. 5/basic — frost — sarin. 7/mimosas.

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

Esta sexta, o vigésimo sétimo dia da lunação pode trazer doenças, insônias e aborrecimentos familiares ou profi ssionais. 
Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Saturno ajudando a equilibrar razão e emoção. Vênus em mau aspecto com 
Plutão ajuda a mudar o  modo como nos relacionamos. Poderá haver ciúme, rompimentos, mas também possibilidade 
de maior intensidade e a profundidade através do sexo. Vênus em aspecto difícil com Júpiter pode camufl ar os maus 
sentimentos e nos fazer agir com hipocrisia. A Lua em aspecto tenso com Urano pode trazer instabilidade e mudanças 
de planos. A Lua vai fi car fora de curso desde as 11h53 até o fi nal da noite.
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O dia tende a ter imprevistos e o 
improviso deve ser evitado. Este é 
aquele tipo de dia que nada sai como 
havia sido planejado. Evite fazer 
promessas porque o cumprimento 
delas será difícil. Cuide melhor de 
você, não se irrite facilmente no amor 
devido aos sentimentos instáveis. 
52/352 – Violeta.

Vênus em mau aspecto com Plutão 
ajuda a mudar o modo como nos 
relacionamos. Use de boa vontade 
com tudo e com todos e terá melhores 
resultados. Dia é bom para ir à busca 
do prazer numa relação e viver uma 
paixão. 89/189 – Cinza.

Procure desenvolver ainda mais 
suas habilidades artísticas e sociais, 
organizando e colocando tudo em 
ordem. Evite a implantação de coisas 
novas, assinatura de documentos 
e papéis importantes. Aprenda 
e ensine mais e prepare-se para 
um momento feliz a dois. 79/379 
– Amarelo. 

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada. É tempo 
de renovação da vida e de procurar 
a satisfação em todas as áreas da 
vida. Hora de tentar agregar-se ao 
ambiente. 98/498 – Branco.

Dia para ir à busca de intenso prazer 
numa relação. Ótimo momento para 
abrir caminhos pelo equilíbrio e a 
união de forças. Precisa fazer uma 
revisão de seus planos e desejos 
e querer mais neste fi nal de ano. 
Termine aquilo que foi adiado ou 
fi cou atrasado mantendo o equilíbrio. 
65/565 – Amarelo. 

O moimento é bom para pessoas 
idosas e doentes, mas é impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
Muita afetividade na relação social e 
amorosa irá garantir sua felicidade. 
Mantenha o esforço para alcançar 
seus desejos pessoais e descobrirá 
que se abrem os caminhos 35/935 
– branco.

Grande motivação para o trabalho 
melhora a situação fi nanceira com o 
Sol na casa dois. Um dinheiro a mais 
ou benefícios inesperados deverá 
chegar. Terá soluções em assuntos 
pendentes em dinheiro. Evite atritos 
no amor devido a emoções fortes e 
imprevistos fora da rotina. 41/241 
– Verde.

O Sol em seu signo é bom para 
realizar viagens e mudanças que 
foram preparadas. Tudo que tenha 
sido planejado pode ser feito, mas 
somente depois do aniversário. Para 
quem sair o fi nal da sexta promete 
uma atmosfera criativa e interes-
sante.   55/155 – Cinza.

Surgem novas oportunidades profi s-
sionais que devem ser antes muito 
bem analisadas. Neste período é bom 
planejar, mas não realizar. Por isso 
nesta sexta é melhor evitar apostas 
altas e arriscadas demais. Use sua 
mente para imaginar o que deseja 
no futuro. 90/390 – Branco.

A Lua em aspecto tenso com Urano 
pode trazer instabilidade e mudan-
ças de planos. Momento de muita 
ansiedade logo de manhã cedo pode 
leva a atropelar o ritmo de forma 
impaciente, deixando os detalhes de 
lado e agindo de forma afoita e fora 
da rotina. 89/289 – Azul.

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada nesta 
sexta e no fi nal de semana. Está 
vivendo situações muito positivas 
no trabalho que irão se concretizar 
até o início do ano que vem. 51/551 
– Cores claras.

Dia de agitação nos acontecimentos 
e inquietação interna. Um relaciona-
mento pode ter confl itos passageiros, 
mas não desista de ser feliz. Poderá 
haver ciúme, rompimentos, mas 
também possibilidade de maior in-
tensidade e a profundidade através 
do sexo. 48/948 – Rosa.

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
SEXTA 25 de Novembro de 2016. Dia de Santa Catarina de Alexandria, 
São Tello, Santa Jocunda, São Mercúrio, e Dia do Anjo Vassariah, cuja 
virtude é a amabilidade. Dia da Baiana do Acarajé, Dia Nacional 

de Ação de Graças e Dia Universal do Doador de Sangue. Hoje 
aniversaria a jornalista Ana Paula Padrão que completa 51 anos, a atriz, 
apresentadora de televisão e produtora de cinema Virginia Cavendish 
que é de 1970, a atriz Taís de Araújo que faz 38 anos e o ator Gaspard 
Ulliel que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é intuitivo receptivo e idealista, 
possui um bom coração, sempre pronto para ajudar os outros. Sabe 
se expressar bem é eloquente e astuto. Geralmente quer fazer tudo 
ao mesmo tempo, dispersando suas energias, o que pode acarretar 
problemas para alcançar sucesso. Precisa ser persistente para chegar 
até mesmo a altos cargos. Tende a ser bastante atraente no relaciona-
mento sexual. Seu lado mental concentrado os faz chegar a conclusões 
mais rápidas do que qualquer outra pessoa. Precisam confi ar nos seus 
instintos e desenvolverem a tolerância.

Simpatias que funcionam
Para ter mais carinho do marido: Pegue uma fo-
lha de papel branco uma caneta vermelha e um sino 
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo 
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em cada 
um. Coloque os corações embaixo do sino e dê tantas 
badaladas conforme for a idade somada do casal. Em 
seguida reze um Pai Nosso.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO - Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Infantil
Barbie é presenteada com um par de 

sapatilhas mágicas, e ao lado de sua 
amiga Camile, vive grandes aventuras 
pelo mundo mágico do balé. As duas 
enfrentarão grandes perigos e os vilões 
mais malvados dos contos encantados 
no inantil Barbie e as Sapatilhas Má-
gicas. Com,  Ana Cris Gomes Diego 
Intrieri Jana Monteiro Laiara Alonso 
Ricardo Pandolfi  Thais Coelho.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358. Sábados às 16h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 26/11.

As luzes diminuem e logo a plateia começa a ouvir 
a batida de tambores, anunciando a entrada da Cia. 
Vagalum Tum Tum. Especializada em adaptar obras de 
Shakespeare para o universo infantil, a turma reestreia a 
peça “Henriques”. No palco, sete atores interpretam doze 
personagens para contar a estória do príncipe Henrique 
V (Christiane Galvan), aqui um fanfarrão que se torna 
rei da Inglaterra após a morte do pai e precisa mudar de 
comportamento. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Quarta Parada, tel. 2076-
9700. Sábados e domingos às 12h. Ingresso: R4 20. Até 08/01.

Espetáculo estreia dia 1º de dezembro, dia da luta contra a Aids

e promove debates sobre gêneros e HIV aos sábados.

Em “Pobre Super-
Homem – Avesso 
do Herói”, conta a 
estória de David, um 
artista plástico bem-
sucedido, mas em 
crise de criatividade

Ele decide então re-
tomar a profi ssão do 
passado:  garçom. 

Shannon é uma mulher 
transgênero infectada pelo 
HIV, que sonha em fazer 
uma cirurgia de mudança de 
sexo. Kryla, Violet e Matt, 
Tom, Benita, Murray, Ellio 
e Bill completam o círculo 
de pessoas pelas quais as 
duas personagens centrais 
mantém relações ao longo 
de suas existências. Juntos, 
remontam memórias e vivem 
o presente, para assim pros-
seguirem seus caminhos em 
busca de uma transformação 
e um novo sentido para suas 

Relações
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vidas na metrópole, tão demar-
cada pelo caos e solidão. Com 
Danilo Miniquelli (Corifeu e 
Tom), Fernando Benicchio 
(David), Filipe Miller (Coro 
e Ellio), João Chianello (Coro 

e Bill), Keila Ribeiro (Violet), 
Luiza Lio (Kryla), Renata Pe-
ron (Benita), Ricardo Almeida 
(Shannon), Rodrigo Schorts 
(Matt) e Victor Hugo Barbosa 
(Coro e Murray).

Na peça “Nosso Lar” André Luiz acorda 
e não sabe onde está. Tudo que ele se 
lembra são os dias em que passou no hos-
pital, lutando contra o câncer. Agora, ele 
se vê em um lugar desolado, com fome, 
sede, e ainda sofre a agressão verbal de 
seres à sua volta chamando-o de suicida! 
Durante alguns anos André permanece 
nessa situação. Um dia, cansado, ele se 
lembra do criador, e pede ajuda. Logo 
amigos aparecem para socorre-lo.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila 
Leopoldina, tel. 2574-7749. Hoje (25) às 20h30 e domingo 
(04/12), às 18h. Ingresso: R$ 50.

O príncipe

Cia. Vagalum Tum Tum.
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EM CONSTANTE RENOVAÇÃO

“Renovai-nos no espírito...” – Paulo. (Efésios, 4:23.)
Aperfeiçoar para o bem é impositivo da Lei.
Em muitas ocasiões, afi rmas-te cansado, sem qualquer recurso para 
empreender a tua transformação.
Acreditas-te doente, incapaz...
Dizes-te inabilitado, semimorto...
No entanto, agora, como a séculos de séculos, a Natureza em tudo é 
sublime renascimento.
Renovam-se os dias.
Renovam-se as estações.
Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas.
Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução.
Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a 
renovação há de ser incessante.
Renova-se o ar que respiras.
Renova-se o alimento de que te nutres.
Renova-se a organização celular em que te apóias.
Renova-se a  limpeza que te acalenta a saúde.
Deixa, assim, que a tua emoção e a tua idéia se transfi gurem para 
fazer o melhor.
Estuda, raciocina, observa e medita...
Mais tarde é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas 
e novos ensinamentos; entretanto, permanece convicto de que toda 
lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será 
sempre facilidade a sorrir-te amanhã.
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

“Nosso Lar”
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“Lutar, lutar. Ergue a cabeça que essa ter-
ra é Deus quem dá”. Este é apenas um dos 
trechos da peça “Que a Terra Há de Comer”,  
encenada pelo Teatro da Neura. As últimas 
apresentações do espetáculo ocorrem neste 
fi m de semana. Com direção de Fernandes 

Junior. Baseado na obra “Vereda da Salvação”, 
de Jorge Andrade, o espetáculo convida o 
público a refl etir, por meio de uma ocupação 
de ciganos, sobre o fanatismo religioso, a onda 
conservadora que assola o País e a falta de 
organização dos movimentos sociais. Com 

André Antero, Aline Ribeiro, Bia Alves, Carlos 
Rei, Michel Galiotto, Pedro Zanelli, Tamara 
Pinheiro e Lucas Cavalcante

Serviço: Espaço N de Arte e Cultura, R. José Garcia de 
Souza, 692, no Jardim Imperador, em Suzano. Sábado (26) 
e domingo (27) às 20h. Ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia).

“Que a Terra Há de Comer”


