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LEITÃOE
POLCASAC

DAELE
COBRAREAL

SABAURU
EPICAQL

OTACICA
ALAUDEAR

OSOUR
GE

ESCOMBROS

Fixa o 
número de
jogadores
no futebol

A cidade
sem

violência

Esfarra-
pados;

rasgados

Deve ser
evitado

em salas
de cinema

(?) Turner,
empre-
sário 

dos EUA

(?) do
Rádio: fa-
se áurea
da MPB

A maior
serpente
venenosa
do mundo

Enorme
(bras.)

Serviço de
Atendimen-
to ao Con-
sumidor

A narrativa
das histó-
rias mito-
lógicas

Travor de
certas fru-
tas quan-
do verdes

Elemento
citado no 
organo-
grama

Explicação
comum
para o
talento

Compõem 
a paisagem
do local no
pós-guerra

A letra
comum 
do HD

(Inform.)

(?)-52, 
bombar-
deiro dos

EUA

Esse, em
espanhol

Criar asas 

Sufixo de
"filhota"

Precursor
do violão

Filhote 
do porco
Dança da
Boêmia

Lars (?),
iatista Enraizar

Fenômeno ligado ao
aumento do nível dos

mares

Cartunista
brasileiro

Está
iminente 

Airoso;
elegante
Trama
(fig.)

Tipo de
sanduíche

Conto
(pop.)

Parte
flexível do
chapéu-
panamá

3/ese. 4/ique — urge. 5/baita — bauru — polca. 6/alaúde. 9/cobra-real.

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

Esta segunda, o sétimo dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Lua fora de curso em Aquário desde as 09h24 desta segunda-feira até ingressar no signo de Peixes na terça. 
Por isso a imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. É melhor não se envolver com 
tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Experimentar a sensação de liberdade e de conceder liberdade proporcionará 
um imenso bem-estar. Alguma situação ou emoção que vinha preocupando ou incomodando são subitamente liberadas. 
Sob essa aquariana Lua, fi camos mais indiferentes aos dramas e não ligamos tanto assim para nada.
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Com a Lua fora de curso é melhor 
não esperar demais dos aconte-
cimentos. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando 
interesse por assuntos que atraiam 
a atenção das pessoas próximas. 
Com a Lua em Aquário melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Viagens podem 
ser planejadas e iniciadas neste fi nal 
de 2016. 19/219 – Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua fora de curso deverá 
manter a rotina em seu ambiente. 
Ótimo para reunir amigos, participar 
de reuniões, festas e o dia é estimu-
lante para relações bem expansivas. 
Evite fugir de mudanças na rotina, 
que ajudam a renovar suas energias. 
92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fi que 
perto dos pais, fi lhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior mo-
tivação para alcançar seus desejos 
no próximo ano que se aproxima. 
Mantenha-se fi el aos acordos que 
foram feitos anteriormente, evitando 
voltar atrás por motivos egoístas. 
40/140 – Verde.

O Sol nos últimos graus de seu 
signo aumenta seu interesse pela 
vida e pela relação a dois. Se estiver 
completando aniversário poderá 
receber o que lhe é devido em 
breve. Aproveite para um momento 
especial com algo novo e extraor-
dinário no fi nal destra segunda.  
20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o seu 
aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
fi cam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o Lua 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade 
sexual. Experimentar a sensação de 
liberdade e de conceder liberdade 
proporcionará um imenso bem-
estar. 47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – 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
SEGUNDA 05 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Crispi-
na, Santo Anastácio, São Dalmácio, São Nicécio, e Dia do Anjo 
Micael, cuja virtude é a fé. Dia do Voluntário. Hoje aniversa-
ria o cantor e pianista Little Richard que faz 84 anos, o tenor 
espanhol José Carreras que nasceu em 1946, cantora Ângela 
Rô Ro que chega aos 67 anos e a atriz carioca Danielle Winits 
que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é inteligente, inquieto, 
otimista, determinado quer alcançar o sucesso através do conhe-
cimento e força de vontade. É também inteligente, liberal, impa-
ciente. Mas precisa de estímulos mentais constantes, mudanças 
e novos horizontes. Gosta de viver a de forma intensa aprecia os 
esportes até radicais, buscando atividades às vezes arriscadas. 
Tem interesse pela comunidade e pela política. Pode ser tenso 
quando as coisas não caminham no seu ritmo. Precisam ter cuidado 
sempre com traições, falsas notícias e maledicências.

Simpatias que funcionam
Fazer uma pessoa se apaixonar por você: Todas 
as vezes que você desejar conquistar alguém faça 
este ritual. Triturar seis morangos em um copo 
de leite e adicionar 1 colher de leite condensado. 
Mexa esta mistura e diga: “Assim que você tomar 
este néctar você cairá aos meus pés de paixão me 
desejando ardentemente”.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de 
sorte: 36, 47, 57, 59 e 75
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Santos Dumont 

A exposição apresenta a trajetória do pai da 
aviação, Santos Dumont.  A mostra de nome 
“Santos-Dumont na Coleção Brasiliana Itaú” 
apresenta um acervo com cerca de 600 peças, 
como objetos, documentos e fotos de Dumont, 
como também imagens que mostram balões, 
dirigíveis e aeroplanos que revelam detalhes não 
somente dos projetos e de sua maior invenção, 
o 14 Bis, mas também de sua personalidade. Há 
ainda uma reprodução de sua biblioteca, com 
publicações que o inspiraram, além de algumas de 
sua autoria. O público tem contato com plantas e 
documentos que relatam a doação de suas duas 
casas favoritas: a fazenda de Cabangú e a Villa 
Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Al-
guns objetos pessoais completam o acervo, como 
um binóculo, uma luneta e outros instrumentos 
científi cos usados por Santos-Dumont.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, Bela Vista, 
2168-1700. De terça a sexta das 9h às 20h e aos sábados e domingos 
das 11h às 20h. Entrada franca. Até 29/01.

Santos Dumont. 

Foto: Divulga-

ção

Cena de “Peer Gynt”.

“Peer Gynt” narra 
as aventuras e 
desventuras desse 
jovem sonhador que 
dá título à peça

Ao sair de uma pequena 
vila na Noruega para 
ganhar o mundo, ele 

encontra seres mágicos, 
como duendes e ninfas, pas-
sa por diferentes paisagens, 
enriquece de maneira ilegal 
e perde tudo em seguida. 
Assumindo diferentes iden-
tidades, ele substitui o lema 
dos homens “seja você mes-
mo” pelo o dos Trolls, “basta 
a ti mesmo”, o que o faz agir 
apenas a favor dos seus in-
teresses. Ao retornar à sua 
terra natal, ele precisa lidar 
com as consequências desse 
seu espírito sem escrúpulos. 
Para apresentar esse épico, 
a encenação conta com o 
espírito transgressor do 
rock’n roll, com músicas dos 
Beatles, Queen e The Doors 
tocadas ao vivo pelo próprio 
elenco. Com Chico Carvalho, 

Musical
O espetáculo “Um Amor 

de Vinil” se passa na loja de 
discos de Amanda (Françoise 
Forton). É nesse ambiente 
que o público acompanha o 
relacionamento entre a dona 
do local, meio desmemoriada, 
e um de seus clientes, Mauricio 
(Mauricio Baduh). A paixão 
por música acaba instigando 
sentimentos mais profundos 
entre os dois, no enredo 
embalado por 22 sucessos 
da música brasileira, como 
“Negro Gato”, “Evidências” 
e “Começar de Novo”. Marco 
Gérard também participa 
como ator e violonista.

Serviço: Teatro Fecomercio, R. Dr. Plínio 
Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-1631. 
Sextas, às 21h30, sábados e segundas às 
21h e aos domingos às 17h. Ingresso: R4 
20. Até 18/12.

Antonio Interlandi

O público tem mais está se-
mana para conferir o monólogo 
de Antonio Interlandi, “Palavras 
Esquecidas – O Evangelho Se-
gundo Tomé”. A montagem tem a 
participação da atriz portuguesa 
Maria de Medeiros em uma locução 
que abre a peça. O espetáculo é 
baseado no texto do Evangelho 
Segundo Tomé (Século II). Uma 
série de 114 dizeres atribuídos a 
Cristo e encontrados na década de 
1940 durante escavações no Egito. 
Diferente dos demais evangelhos, 
este texto apócrifo (que não está 
na Bíblia) não narra a vida de 
Jesus, mas traz uma coletânea de 
dizeres que teriam sido por ele 
pronunciados. 

Serviço: Teatro Eva Herz (Conjunto 
Nacional), Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. 
Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e 
R$ 25 (meia). Até 09/12.

Sem moral

Dagoberto Feliz, Daniel Maia, 
Daniel Mazzarollo, Leonardo 
Ventura, Leticia Medella, Lu-
ciana Carnieli, Marco França, 

Marco Furlan, Maria do Carmo 
Soares, Mariana Elisabetsky, 
Mel Lisboa, Nábia Vilela, Roge-
rio Romera e Romis Ferreira.

Serviço: Teatro do Sesi-SP (Centro 
Cultural Fiesp-Ruth Cardoso), Av. Pau-
lista, 1313. Sábados e domingos às 15h30. 
Entrada franca. Até 16/12.
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LIÇÃO OPORTUNA: o Dr. Albertino Silvério era conhecido advogado. 
Homem de invejável cultura. Conhecimento profundo e variado. Em par-
ticular, achava-se autoridade em assuntos socioeconômicos. Era contudo, 
refratário a qualquer tipo de assistência social. Não aceitava. Achava inútil. 
— Não acredito em benefi cência diminuta. Caridade gota a gota não resolve. 
Prefi ro soluções radicais. — Não é o que penso, Silvério. A caridade, mes-
mo pequenina, é sempre ajuda a alguém. É este o ensinamento de Jesus. 
Quem respondia era o Doutor Fontes, médico espírita e abnegado amigo 
dos sofredores. Silvério, no entanto, continuava: — Um copo de leite, por 
acaso, banirá do mundo a fome? Um cobertor ou uma veste resolverá, por 
ventura, a angústia da nudez? Isso é assunto de governos e não serão alguns 
poucos bem intencionados que irão solucioná-lo. A conversa prosseguia, 
quando passa um jovem anunciando o jornal da tarde. Silvério chama-o. 
Deseja o jornal. Rebusca o bolso e só encontra dinheiro alto. Não há troco. 
Nesse instante, porém, o doutor Fontes, tomando a quantia necessária e 
pagando o jornal, aproveitou a lição: — Veja, Silvério, o que a própria vida 
nos mostra. Ninguém nega o bem inestimável, que os grandes recursos, go-
vernamentais ou não, carreiam. Obras imensas. Doações fartas. Entretanto, 
é preciso convir que há passagens estreitas, que apenas a ajuda humilde e 
pequena transpõe. Para a compra do jornal agora o dinheiro de alto valor de 
que você dispõe só seria útil, se fracionado em valores menores e múltiplos. 
Assim ocorre também na assistência social. O muito realiza muito de uma 
só vez, mas o pouco feito com persistência e amor pode ser, em ocasiões, a 
única solução disponível para grandes problemas. Silvério compreendeu o 
ensinamento e mudo de espanto frente à lógica do amigo, iniciou, silencio-
samente, a leitura das notícias. (De “Histórias da Vida”, de Antônio Baduy 
Filho, pelos Espíritos Hilário Silva e Valérium).

Condição humana
A peça “Oração para um Pé de Chinelo” de Plínio Marcos propõe 

refl exões pertinentes e atuais a partir do texto escrito em 1969, e cen-
surado por uma década. O autor não realiza apenas uma crítica social 
ferrenha, mas vai mais fundo, revelando a tragédia da realidade daqueles 
à margem, abrindo espaço para uma refl exão sobre a condição humana. 
Com Guilherme Barroso Rodrigues, Natália Kronig e Yorran Furtado.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros. Quartas e quintas às 
21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 15/12.


