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Revolver-
se na lama
(o porco)

O vinho
pouco fer-
mentado

A dose do
veneno
cianeto

Artes (?):
contorcio-
nismo e ma-
labarismo

Chevy
Chase,

humorista
dos EUA

Programa
como o

"Bom Dia
Brasil"

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Terceira
pessoa do
discurso
(fem.)

O último
da Itália
foi Hum-
berto II

Parte ter-
minal do
intestino
delgado

Série de
tiros da 

metralha-
dora

Sentimen-
to no qual
se baseia
a crendice

Centro-
Oeste

(abrev.)

(?) Camar-
go, apre-
sentadora
Completa

Estimativa
(abrev.)
Ocasião
propícia

Secreção hepática
amarga

O jacaran-
dá, por sua
qualidade

(?)-estar, 
situação de
embaraço
Colocar
fogo em

Movimento
do pião

(?)-boca:
ordinário

Divisões 
da socieda-

de hindu

Genero-
sas; pias

(?) Delany,
atriz 

O líder da
manada
(Biol.)

Plebe (pej.)
Canto

como o
repentista

Alerta, 
em inglês
Destituir
do poder

Condição
do radô-
nio na

natureza

Expressão
facial de
felicidade
Condenada

Guerra
de (?),

tema do
livro "Os
Sertões"

O profis-
sional que
trabalha

como
freelancer

O sexo praticado por
quem não quer com-

promissoProteção
contra o ar conta-
minado

Movimento
(?): prega

valores
como a

honra e o
respeito à
natureza

Maior hidrelétrica paulista, 
no rio Paraná

O efeito 
da ali-
teração

na poesia
Apelido de Pedro

Pettigrew, persona-
gem da série Harry

Potter
Fazem
preces
Junto a

(alguém)

4/dana. 5/alert. 6/rosado. 7/rabicho. 11/colaborador. 12/ilha solteira.

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

Esta quarta, o primeiro dia da lunação é ótimo para as relações sociais e os novos contatos. Lua em harmonia com Júpi-
ter aumenta o otimismo e que deve ser usado na medida para equilibrar as emoções. O início da manhã pode ser mais 
tenso. A Lua em conjunção com Saturno aconselha foco, disciplina e responsabilidade. Podemos nos sentir cobrados e 
pessimistas, mas também será fundamental se manter conectado à realidade, já que a noite pode ser mais pesada. No 
início da tarde a Lua em harmonia com Urano provoca alguma novidade ou uma boa ideia. A noite ótima para relaxar. 
O Sol em mau aspecto com Netuno torna todos mais sensíveis e vulneráveis. Melhor será aceitar e encarar a realidade.
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Tenha calma para evitar desentendi-
mento com alguém. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
ou encontrar muita harmonia, vai 
depende de sua atitude. De tarde 
mantenha o bom astral para soluções 
fi nanceiras. À noite agitada sujeita 
a novidades e falta de sono. 82/482 
– Vermelho.

Determinação, sensualidade e muito 
calor humano nos relacionamentos. 
As crises devem ser superadas com 
coragem e uma atitude austera, 
ainda mais as fi nanceiras. Melhore a 
organização de sua vida para evitar 
os desperdícios. Saia da rotina e 
divirta-se à noite que promete ser 
agitada. 77/377 – Azul.

Sol em mau aspecto com Netuno 
torna todos mais sensíveis e vulne-
ráveis. Melhor será aceitar e encarar 
a realidade. Mercúrio em Sagitário 
dificultando as comunicações e 
provocando enganos através de 
palavras dúbias. As suas atitudes 
que tomar atraem ou afastam as 
pessoas. 68/168 – Cinza.

A Lua na fase Nova facilita negocia-
ções. Esta quarta não é boa à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar desentendimentos por 
pontos de vista divergentes. Brigas 
e rompimentos devem ser evitados 
com o uso do bom senso e da con-
ciliação. 72/372 – Branco.

É bom ter cuidado nas dívidas de 
muito valor, que não devem ser as-
sumidas. Terá defi nição dos rumos 
que sua vida deve tomar no ano que 
vem vindo. Liberalidade demais pode 
causar problemas, cuidado. Use de 
habilidade ao tratar com as pessoas 
nesta metade de semana. 86/886 – 
Amarelo.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar as 
emoções. O início da manhã pode 
ser mais tenso. Evite alimentar 
desejo que não poderá realizar no 
momento. As emoções fi cam mais 
fortes no fi nal do dia e isso pode levar 
a ressentimentos. 61/261 – Verde.

Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir pode 
ganhar mais dinheiro. A situação 
melhora ainda mais nesta quarta 
com o Sol na casa dois, a casa do 
dinheiro. Um dinheiro atrasado ou 
devido deverá chegar no próximo 
mês ainda com o Sol em Sagitário. 
54/754 – Lilás.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar 
as emoções. Pela manhã haverá 
maior inspiração e ao fi nal da tarde, 
nervosismo devido a imprevistos e 
situações inesperadas. Um novo 
ciclo de vida dará maior motivação. 
71/171 – Branco.

A Lua em conjunção com Saturno 
aconselha foco, disciplina e responsa-
bilidade. O período é bom para tratar 
da saúde e programar as viagens. 
Aproveite para programar o que 
fazer neste fi nal de ano, sem alterar 
demais a rotina antes do aniversário. 
92/592 – Marrom.

É melhor pensar bem melhor antes 
de agir, prestando atenção aos de-
talhes nesta metade de semana. Irá 
demonstrar os sentimentos de amor 
e amizade, melhorando suas relações 
ao agir de forma mais racional e orga-
nizada. Dedique-se ao seu trabalho. 
43/543 – Azul.

Aumenta o interesse por atividades 
inovadoras que tendem a melhorar 
os seus ganhos neste fi nal de ano. 
Pode alcançar uma posição fi nancei-
ra melhor com negócios e trabalho 
temporário. Use a sua criatividade 
para melhorar a vida no novo ano 
de 2017 que vem vindo aí. 67/167 
– Amarelo. 

Muita afetividade garantirá bons 
momentos íntimos intensifi cando 
a relação sexual. Facilidade para 
expressar os sentimentos às pes-
soas e dizer dos seus sentimentos 
às pessoas que ama. Faça isso de 
forma mais racional para que con-
siga tomar uma decisão defi nitiva. 
78/778 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Novembro de 2016. Dia de Santa Maura, Santo André 
Apóstolo, São Troiano, Santa Justina, São Zózimo, e Dia do Anjo Aniel, 
cuja virtude é a vitória. Dia do Cinema, Dia do Estatuto da Terra, 

Dia do Patrono, e Dia do Síndico. Hoje aniversaria José Bonifácio 
de Oliveira Sobrinho, o Boni que faz 81 anos, o técnico de futebol 
Muricy Ramalho que nasceu em 1955, o cantor inglês Billy Idol que 
faz 71 anos, o ator Ben Stiller que nasceu em 1965 e a apresentadora 
Angélica que completa 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau será célebre por seus talentos 
e ideias. Criativo, versátil com capacidade de comunicação, você tem 
uma personalidade animada. A sua grande necessidade de amor e ex-
pressão faz com que nem sempre seja perceptível às outras pessoas. 
Obtém vitória em situações difíceis e alcança sempre a harmonia entre 
pessoas de personalidade diferente. Possuem o domínio das ciências, 
artes e a inspiração através de facilidade para a meditação. No lado 
negativo aparecem os charlatães e os espíritos perversos aqueles que 
querem enganar as pessoas.

Simpatias que funcionam
Para conquistar a pessoa amada: No primeiro sá-
bado do mês, coloque em 2 litros de água as pétalas de 
duas rosas vermelhas bem bonitas, um pouco de mel e 
canela em pó, e deixe ferver. Depois de fria, derrame 
essa água do pescoço para baixo logo após tomar um 
banho caprichado. Enrole as pétalas que sobrarem 
em um papel cor-de-rosa com o nome da pessoa que 
quer conquistar e enterre em um vaso fl orido.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. 
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. 
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos. 
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neurose

Elaborado a partir da pas-
sagem pela obra freudiana, o 
espetáculo “Caixa Preta” busca 
apresentar as difi culdades na 
vida psicológica de um indi-
víduo que sofre com Neurose 
Obsessiva. A pesquisa contou 
com o apoio de profi ssionais da 
área de psicologia para o pro-
cesso de construção e sinteti-
zação do tema para a expressão 
corporal, com a mixagem de 
textos para simular sessões de 
terapia. O trabalho tem como 
trilha sonora a voz do analista, 
que conduz o paciente em sua 
fala e elaborações, enquanto 
as respostas se dão por meio 
de movimentos, numa variação 
de tons e sensações.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, 
Pinheiros, tel. 3095-9400. Terças e quartas às 
20h30. Entrada franca. Até 30/11.

Drama
No espetáculo “Cínicos” uma 

realidade atual confl ituosa e 
desafi adora. A cada minuto 

da existência o excesso de 
alternativas possíveis para o 
presente e o futuro nos ame-
dronta e nos confunde. Uma 
das alternativas é o riso. Amar-

go, cínico ou indiferente? A 
opção é de cada um de nós.

Serviço: TOP Teatro, R. Rui Barbosa, 
201, Bela Vista, tel. 2309-4102. Quartas e 
quintas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 01/12.

O “Comédia Standy Up”, é 
um espetáculo contemporâneo 
onde o humorista Marcelo di 
Morais se apresenta sema-
nalmente sem contar piadas 
conhecidas (anedotas) rece-
bendo convidados diferentes a 
cada show tornando assim de 
fato e de direito uma apresen-
tação inédita e dinâmica. Os 
humoristas fazem observações 
irônicas e divertidas sobre qual-
quer assunto pessoal ou mesmo 
do dia-a-dia das pessoas, os 
temas são sempre atualizados 
com noticias e acontecimen-
tos daquela semana, sempre 

abordando com muito humor 
temas que fazem parte da vida 
do cidadão. O show tem como 
missão proporcionar ao publico 
uma refl exão com o cotidiano 
e manias de nossa sociedade.  
É tudo sem maquiagem, e 
personagens. Neste gênero 
só é permitido texto autoral 
e claro que sempre lhe é per-
mitido uma generosa dose de 
acidez. Com Marcelo Di Morais 
e convidados.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados às 23h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 03/12.

O pequeno Mário, 
personagem central 
de “O Caçador de 
Lendas”, vive inquieto 
e curioso para 
conhecer as histórias 
do Brasil

Então, ele parte país 
a fora em busca de 
descobrir mais sobre 

as lendas e personagens que 
simbolizam a riqueza de nossa 
cultura. Por onde Mário passa 
encontra quem lhe conte so-
bre mitos, lendas e crenças 
da região, deixando-o cada 
vez mais encantado com as 
curiosidades reveladas. São 
tantas informações para lem-
brar que ele resolve escrever 
um livro onde poderá guardar 
para sempre as histórias que 
conheceu. E, melhor ainda, 
todas as pessoas de sua família 
e seus amigos também sabe-
rão quem é Matita Pereira, 
Curupira, Uirapuru, Saci-
pererê e muitos outros perso-
nagens do folclore brasileiro. 

Ghost - O Musical é um espetáculo baseado no fi lme 
norte-americano, Ghost – Do outro lado da vida, de 
1990. A peça conta a atemporal e forte estória do jovem 
casal, Sam Wheat e Molly Jensen, muito apaixonados, 
que é interrompida por um assalto que resulta na 
morte de Sam. Preso neste plano, o espírito de Sam 
descobre a verdade por trás de seu assassinato e 
conclui que Molly está em perigo. Enquanto ele busca 
mais pistas e tenta proteger Molly, ele encontra a falsa 
vidente Oda Mae Brown. Embora ela tenha sido uma 
fraude por muitos anos, Sam descobre que ela real-
mente pode ouvi-lo e pede ajuda para que possa se 
comunicar com Molly através dela e, assim, alertá-la 
sobre os riscos que corre.

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon), R. Turiassú, 
2100, Pompéia, tel. 3670-4100. De quinta a sexta às 21h, sábados 
às 17h e às 21h e aos domingos,às 16h e às 20h. Ingressos: de R$ 
40 a R$ 190. Até 04/12.

“O Caçador de Lendas”

Mário aprende que a memória, 
que a história de um povo nos 
desperta para a consciência do 
valor de uma sociedade mais 
humana e harmoniosa. Com 
Ana Bottosso, Carolini Pio-

vani, Daniele Santos, Danielle 
Rodrigues, Dayana Brito, Elton 
de Souza, Fernando Gomes, 
Jean Valber, Léo Oliveira, Lúcia 
Branco, Marcela Costa, Rafael 
Abreu, Thaís Lima, Ton Carbo-

nes e Zezinho Alves.

Serviço: Centro Cultural Diadema (Teatro 
Clara Nunes), R. Graciosa, 300, Centro, 
Diadema, tel. 4056-3366. Quinta (8) e sexta 
(9) às 20h e sábado (10) e domingo (11) às 
19h. Entrada franca.

Cena da peça “O Caçador de Lendas”.
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Divulgação

Standy up

Marcelo Di Morais

HÁBITOS INFELIZES: Usar pornografi a ou palavrões, ainda que estejam 
supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija 
a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. 
Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir 
descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorifi car 
a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. 
Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. 
Fugir da limpeza. Queixar-se, por sistema, a propósito de tudo e de todos. 
Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos 
e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e 
ligações, cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com 
perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os senti-
mentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. 
Analisar os problemas sexuais seja de quem seja. Deitar conhecimentos 
fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. 
Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo 
instante, comprometendo o serviço alheio e difi cultando a execução dos 
deveres próprios. Contar vantagens, sob a desculpa de ser melhor que os 
demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não 
querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou 
críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. 
Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para 
amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dis-
sabores. Discutir sem racionar. Desprezar adversários e endeusar amigos. 
Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. 
Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por 
nossa cabeça. Aceitar deveres e larga-los sem consideração nos ombros 
alheios. Livro Sinal Verde – F.C. Xavier.

O espetáculo é baseado no fi lme norte-america-

no, Ghost – Do outro lado da vida, de 1990.

MusicalMusical


