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Ato de
transitar

(com auto-
móveis)

Futebol, 
no inglês 

americano

Função do
bibelô, na
decoração

Segmento
interno de

partido
político

Título de
Monalyza
Alcântara
em 2017

Modelo (?):
auxilia o es-
tudo do cor-
po humano

Afonso
Arinos,
jurista
mineiro

Waza-(?),
pontuação

do judô

Sigla do
estado de

Jorge
Amado

Típica
medida de
fazendas

(pl.)

"O Segundo
(?)", obra
de Simone
de Beauvoir

(?) meridio-
nal, região
da Índia e
do Butão

Planta da
qual se
extrai a
garapa

Animal
como Pepé

Le Pew
(TV)

Leonardo
Tavares,
tenista 

português
(?) Moore,
escritor de 
"Hellblazer"

(HQ)

3.000, em
romanos
Lua de
Júpiter

Creme, 
em inglês
Larápio
(pop.)

Braço, 
em inglês

Sopa para 
adoentados
Agregados

(bras.)

"Fatia" do
sócio

(?) Kutner,
atriz

Carne do 
"picadinho"

Flor de
buquês

Pedro (?),
imperador
do Brasil

Ótima
Sucede;
acontece

Cerâmica usada pelos
antigos gregos para

armazenar óleos

Cidade
histórica 

da Toscana
onde se
localiza o Duomo

Calçado de
vaqueiro

"Vida", em
"Biologia"

Tem como expoente o
medalhista e recordista
olímpico Usain Bolt

Acusar de delito

Ponto do
macramé

Programa
de forma-
ção que

pode com-
plementar

o EAD

Duas mem-
branas do 
olho (Anat.)
Conceder

Realidade que se
opunha ao plano

sensível, na filosofia
platônica

O território
russo, pelo
tamanho

Gênero de
Martinho
da Vila

Rádio
(símbolo)

Gostar
muito de

(?) Efron,
ator de

"Vizinhos"
Porém

Sua Majes-
tade (abrev.)

Grupo
sanguíneo

3/ari — arm — zac. 5/cream — gambá. 6/exímia — soccer. 9/alabastro. 14/mundo das ideias.
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Esta quinta é o décimo sexto dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a difi cultar a comunicação dando 
irritabilidade, pressa e falta de paciência. Pode ser difícil fazer acordos desde cedo. De tarde Vênus e Marte se encontram 
numa conjunção. O contato entre esses dois amantes sempre promove fortes envolvimentos mesmo com Vênus em Virgem. 
Este aspecto permite a manifestação da criatividade, através da sexualidade ou atividades artísticas com muito afi nco e amor 
aos detalhes. Às 15h41 a Lua Áries entra na fase Cheia e as emoções podem levar a explosões de raiva. É hora de equilibrar as 
energias. A noite pode ser um pouco tensa e agitada. A Lua em aspecto negativo com Plutão traz emoções fortes e destrutivas.
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A Lua em seu signo no fi nal de sua 
fase crescente ajuda a resolver com 
maior rapidez impasses no trabalho. 
Um momento delicado em que deve 
usar de prudência e manter uma 
atitude positiva diante da vida. O 
humor mais pesado atrapalha desde 
cedo nesta quinta. 68/368 – Verde.

Controle as emoções e o otimismo 
exagerado. Evite a insubordinação 
pela autoridade de alguém, porque 
com a Lua em Áries leva a explosões 
temperamentais. Final de tarde mui-
to tranquilo pela infl uência positiva 
de Vênus, com maior sociabilidade 
à hora do crepúsculo. 99/399 – Azul.

Mantenha bons relacionamentos 
pessoais. Início de tarde nervoso, 
sujeito à tensão devido aos im-
previstos. A Lua em mau aspecto 
com Mercúrio tende a difi cultar a 
comunicação dando irritabilidade, 
pressa e falta de paciência. Pode 
ser difícil fazer acordos desde cedo. 
65/265 – Amarelo.

Poderá manter conversas anima-
das sendo mais fácil se comunicar 
em clima de paz e harmonia, mas 
não pense apenas no seu interesse 
pessoal. O dia é bom para os trata-
mentos de saúde. Certas dúvidas 
ainda podem trazer perturbações. 
82/282 – Branco.

Procure realizar tudo usando cria-
tividade, mas evite atividades e 
serviços monótonos. Na metade do 
dia aumenta o mau humor e a tensão 
emocional. As viagens e os contatos 
com suas raízes, familiares e pessoas 
do seu passado farão muito bem. 
64/464 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e fa-
zer novas conquistas. As mudanças 
serão feitas enquanto o Sol estiver 
na casa três. O lado racional e lógico 
ajuda e orienta a sua vida. Através 
da organização e do modo de agir, 
a vida fi nanceira deve melhorar. 
28/128 – Verde.

O Sol vai para seu signo em breve 
aumenta o seu interesse por levar 
adiante os planos que tem em mente, 
e que deverão ser iniciados depois 
que passar seu aniversário. Um dia 
de preparar-se para ter ideias e fazer 
novas amizades. Cuidado para não 
dispersar demais e sofrer perdas por 
isso. 36/336 – Cinza.

No meio da tarde, não suportando 
restrições podemos ser levados a dar 
um basta, declarando independên-
cia e partindo para a realização de 
coisas novas rompendo com aquelas 
que já não dão mais satisfação nem 
o resultado esperado. Logo haverá 
facilidade para tomar decisões. 
20/220 – Azul.

Pode manter conversas animadas 
sendo mais fácil se comunicar e isso 
trazer ganhos materiais. É hora de 
equilibrar as energias. A noite pode 
ser um pouco tensa e agitada. A Lua 
em aspecto negativo com Plutão 
traz emoções fortes e destrutivas. 
37/337 – Marrom.

Mantenha a calma evitando a ten-
dência a ser levado a situações de 
rompimento brusco com amigos e 
colegas. Precisa manter-se bem-hu-
morado e ter cuidado com as palavras 
que tendem a ser levadas a sério. A 
mente fi ca aguçada e a língua mais 
aguda e afi ada. 02/402 – Verde.

Permaneça junto de seus amigos 
neste fi nal de mês e peça ajuda de 
algum deles se precisar. Lua em 
Áries dá muita agilidade de racio-
cínio e torna a mente ágil. Mesmo 
assim pode haver maior inquietação, 
com novidades de última hora que 
podem atrapalhar sua tranquilidade. 
67/467 – Azul.

Confl ito ainda tende a ocorrer nesta 
quinta. Início de tarde nervoso, 
sujeito à tensão devido aos impre-
vistos. Mantenha-se fi el aos seus 
sentimentos e diga o que sente pelas 
pessoas que ama. Começa uma fase 
com novas oportunidades e maior 
motivação. 29/229 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Outubro de 2017. Dia de São Benedito - o Preto, 
Santa Flávia, Santa Flaviana, São Meinolfo, e Dia do Anjo Nithael, cuja 
virtude é a justiça. Dia Mundial do Professor, Dia do Boia fria e Dia 

da Ave. Aniversário do ator Tarcísio Meira que faz 82 anos, o cantor e 
apresentador Moacyr Franco que nasceu em 1937, o ex-jogador de futebol 
Careca que completa 57 anos e a atriz Kate Winslet que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é muito artístico, procurando sem-
pre o belo, o bom e verdadeiro. Tem o dom para ensinar e aperfeiçoar 
sempre aquilo que faz. Pode chegar à indecisão, sem saber o que gosta 
mais de realizar. É sociável disposto e cheio de energia para a ação. 
Distingue-se por ser virtuoso e confi ável. Precisa se sentir motivado, 
inspirado, sem coisas rotineiras a sua volta, mas deve aprender também 
que é preciso ter uma atitude responsável perante a vida evitando a 
tendência a ser imprevisível e inquieto.

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.

Simpatias que funcionam
Para manter o marido (ou namorado) sempre 

apaixonado: Na Lua Cheia, encha a garrafa trans-
parente com a água fi ltrada ou fervida e embrulhe-a 
com o papel cor-de-rosa. Pode ser qualquer tipo de 
papel, desde que seja rosa. Deixe a garrafa um dia 
inteiro ao sol. À noite, jogue a água sobre o corpo, 
após seu banho normal de higiene.
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A Orquestra Instituto GPA, formada por 40 jovens músicos ta-
lentosos e regência do maestro Daniel Misiuk e direção artística da 
professora Renata Jaffé, apresentam no repertório, canções como “O 
Que É, o Que É?” (Gonzaguinha), “Águas de Março” (Tom Jobim) 
e “Happy Day” (Brooke Candy) prometem emocionar o público. 
A Orquestra Instituto GPA existe há 18 anos e é resultado de um 
dos programas oferecidos pela organização, braço social do GPA. 
A iniciativa tem como objetivo estimular a aprendizagem musical 
como ferramenta de transformação e desenvolvimento social. Um 
dos diferenciais da orquestra é sua metodologia de aprendizagem. 
O Método Jaffé, criado pelo violinista e professor Alberto Jaffé, tra-
balha o ensino de violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma 
conjunta, desde a primeira nota, sem estudo individual.

Serviço: Teatro Glória Giglio, Av. dos Autonomistas, 1.533,  Vila Campesina. Sexta (6) 
às 20h. Entrada franca.

Elba Ramalho

Show do mais signifi cativo álbum da carreira da 
cantora Elba Ramalho (1996) no qual ela mergulha na 
obra de personagens de épocas diversas, responsáveis 
pela grandeza da música nordestina. São composito-
res ouvidos há anos nas rádios do Maranhão, Paraíba, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, nas rádios cariocas, nos 
discos de 79 das eletrolas, nos LPs dos toca-discos e, 
mais recentemente, nos CDs players dos anos 1990, 
nas FMs e MTVs. Foram eles o ponto de partida do 
projeto. Suas obras foram esmiuçadas até se chegar 
a um conjunto representativo para o perfi l de Elba 
Ramalho.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belém, tel.  2076-9700. 
Hoje (5) à sábado (7) ás 21h30. Ingresso: R$ 60. 

Espetáculo “O circo de Lampezão e Maria Botina”.

Caravana Tapioca 
apresenta o divertido 
“O circo de Lampezão 
e Maria Botina”, dia 14

Nessa peça, os palhaços 
Cavaco e Nina contam 
a estória de um casal 

que vive no sertão: Maria Bo-
tina, que sonha em ser levada 
por um cangaceiro, e Lampe-
zão, que fi nge ser valente para 
impressioná-la. Dia 21 quem 
toma a frente é a Trupe Irmãos 
Atada com o espetáculo “Bang 
Bang à Pastelana”. Recheado 
de números circenses e pa-
lhaçadas clássicas, o espetá-
culo circense traz à cena os 
embates clássicos dos fi lmes 
de bang-bang italiano e do 
faroeste americano. No dia 
28 entra em cena a Cia Suno, 
apresentando o espetáculo 
“Na Roda com Sanduba”. A 
companhia traz à cena o per-
sonagem Sanduba como um 
palhaço viajante, mambembe, 
cigano, que utiliza técnicas 
de faquirismo para atrair a 
atenção do público. Mala-

Peças para crianças
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barismos com facas, cama de 
prego, rola-rola e monociclo gi-
rafa são os materiais utilizados 
nos números deste divertido 
show. Encerrando a mostra 
Circo, apresenta-se no dia 04 

de novembro a ABBACIRCUS, 
com o espetáculo “Ah! Com que 
será?”. O espetáculo traz à cena 
o cotidiano solitário de uma 
bruxa muito engraçada, que é 
tirada do sério por personagens 

para lá de esquisitos que vêm 
ao seu castelo para pedir-lhe 
em casamento. 

Serviço: Tendal da Lapa, R. Guaicurus, 
1.100, Água Branca, tel. 3862-1837. Sábados 
às 12h. Entrada franca.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
A grande invocação

do ponto de Luz na mente de Deus,
que fl ua Luz à mente dos homens,
e que a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus
que fl ua amor ao coração dos homens,
que Cristo retorne à Terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida,
que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
propósito que os mestres conhecem e servem.
Do centro a que chamamos a raça dos homens
que se realize o plano de Amor e de Luz
e feche a porta onde se encontra o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder
restabeleçam o Plano Divino sobre a Terra hoje
e por toda a eternidade.
Amém.

Fulanos e Ciclanos

Com composições autorais que sustentam o discurso original 
do reggae, Fulanos e Ciclanos ainda revive com arranjos únicos, 
os sucessos de Charlie Brown Jr., O Rappa, Natiruts, Tim Maia, 
etc. Com Ana Terra, Gabriel Chadan e Alan Alves.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979.  Terça (10) às 21h. 
Ingresso: R$ 40.
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Orquestra e aprendizagem 

“Baba no Quiabo” é o se-
gundo single de “Treta”, novo 
disco de Marcia Castro, e que 
marca a estreia do DJ Zé Pedro 
como diretor de videoclipe. 
Filmado num plano sequência 
em preto e branco por Bruno 
Marques, o clipe traz a perfor-
mer Aretha Sadick, escolhida 

por Zé Pedro para traduzir o 
funk de letra provocativa que 
fala sobre ritos místicos de 
candomblé e sobre a entidade 
Exu. “Treta” será lançado dia 
20 de outubro pelo selo Joia 
Moderna. (www.youtube.com/
watch?v=5_3DMD-qby0&fea-
ture=youtu.be)
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