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Imposição 
ao motorista
em estrada
brasileira

Energia 
"analisa-
da" por

sensitivos

Letra
enfatizada 
no sotaque

alemão

A pessoa
firme em

seus
projetos

Mono-
grama de
"Salviano"

"Desenvol-
vimento",

em
BNDES

Organiza
os Jogos
Industriá-
rios (sigla)

Título
nobre de 
Paul Mc-
Cartney

A das asas
do condor
chega a 

3,5m

O melhor
resultado
para uma
iniciativa

(?) Garbo,
diva

sueca do
Cinema

Tipo de
cabelo

comum na
Europa

Por a mais
(?): sem
deixar
dúvida

Filtro do
sistema
urinário
(Anat.)

Indicador 
de sintonia
no rádio

(ing.)

Indivíduo
que anda
durante 
o sono

Utensílio para depilar 
as sobrancelhas

Sensação que pode
causar choro no bebê

O calo de
fraturas

Vítima do
parricida

Ato solidário que per-
mite a mulheres na

menopausa a dádiva
de serem

mães
Motivo do
bota-fora

Buracos 
para esgoto
Recepti-
vidade

Puxado
para cima

Efeito do
trauma

Ação (?):
dá ao seu
proprie-
tário o

direito de
voto em 

assembleia
(Fin.)

Berço, 
no inglês
britânico

Praça da
(?), logra-

douro 
de Belo

Horizonte

Linha
(abrev.)

Pedido de
repetição

Código de ligações
locais (sigla)

Urânio
(símbolo)

Suspiros
poéticos

Pronome
oblíquo 

Não
(abrev.)

Local de
passeatas
(?) Farias,
cineasta

Claridade
noturna
Limpar
(o rio)

Ofício de Pedro (Bíblia)

3/cot — sir. 4/dial — sesi. 5/greta. 9/ordinária. 14/doação de óvulos.
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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.

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

Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. A Lua em Peixes dá boa intuição e maior sensibilidade para alcançar 

entendimento íntimo. Como a Lua também forma um aspecto tenso com Mercúrio, é importante ter cuidado com as pala-

vras, pois a comunicação pode fi car difícil. Há uma espécie de sorte passiva. É mais fácil soltar as coisas e deixar que elas 

aconteçam aleatoriamente. Estamos cansados de lutar e, insatisfeitos com os resultados advindos do controle e da luta, 

resolvemos dar uma chance ao acaso e aceitar o que vier. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou.
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Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira neste começo de semana 
com a Lua na fase crescente. Dia de 
efervescência e alegria, busca por 
prazer, lazer e contato com as pes-
soas de suas relações. Faça viagens 
e passeios. 71/271 – Vermelho.

Mais sensível, precisará de algum 
isolamento para produzir. Use a ima-
ginação e sinta o ambiente profun-
damente. Melhorar o relacionamento 
com o ambiente será importante para 
alcançar paz e tranquilidade. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
devido à autoridade de alguém. 
29/429 – Azul.

O seu conforto vai melhorar, tanto 
em casa como nas atividades profi s-
sionais. Deve manter a rotina e ser 
solidário com seu próximo. Depois é 
à hora de ter uma visão mais positiva 
do mundo e da vida. Pode começar a 
colocar em prática algumas decisões 
importantes. 67/467 – Amarelo.

Uma decisão deverá ser bem pensada 
antes. Uma fase de intensas emo-
ções, em que pode demonstrar o que 
sente no íntimo, abertamente. O dia 
é bom para a saúde, mas não deve 
exagerar nos excessos. Os sonhos 
terão um valor revelador nesta fase 
de lua crescente. 95/495 – Branco.

A Lua em Peixes alerta contra fal-
sos julgamentos e situações pouco 
claras. Imponha algum limite a sua 
imaginação que está muito fértil, 
ultrapassando a realidade. Nos 
contatos pessoais, você se sentirá 
muito mais satisfeito se for solidário 
com seu próximo. 79/379 – Amarelo.

Mantenha o romantismo que podem 
lhe dar momentos muito felizes 
e inesquecíveis neste começo de 
semana. Uma visão mais positiva 
do mundo domina a sua mente, não 
exagere. Compromissos materiais 
poderão ser produtivos e trarão 
lucros. 67/467 – Verde.

Encare tudo dentro da realidade, 
como ela é não imagine além dos li-
mites. Sonhos podem ser reveladores 
e mostrar o que ainda não conseguiu 
compreender. Olhe o lado bom de 
uma situação ou de uma pessoa, evite 
preocupar-se tanto com os defeitos. 
67/367 – Verde.

Busque a sintonia de alma com 
seu par. Mais sensível, precisará de 
algum isolamento para produzir. A 
refl exão e a meditação são funda-
mentais para saber o que deseja 
com a Lua em Peixes. Depois do 
aniversário irá conquistar o que 
deseja, saiba esperar. 68/368 – Azul.

Com o Sol em Escorpião precisam 
evitar atitudes moralistas demais que 
o levam ao pessimismo. Vai querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia. Muda o seu modo de ver a 
vida, mas a imaginação precisa ser 
contida, nada de exageros com a Lua 
em Peixes. 55/355 – Branco.

Pode ter graves difi culdades desa-
fi ando a autoridade de alguém. Man-
tenha o ritmo naquilo que é realizado. 
O gosto pela harmonia e a carência 
afetiva completam esta infl uência do 
último signo da água. Tenha muita 
habilidade nas negociações e nas 
relações de negócios. 21/521 – Azul.

Ótimo momento para o lazer e con-
tato com as pessoas de suas relações 
no fi nal do dia. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer e 
só com calma e bom senso tudo 
irá melhorar. Atividades sociais e 
ligadas ao conhecimento serão as 
mais favorecidas. 54/454 – Verde.

Estará mais carinhoso e irá querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia, junto da família, amigos 
ou da pessoa amada. Tente realizar 
que não deu certo mais uma vez, mas 
prepare tudo antes. A persistência 
e a força de vontade poderão trazer 
sucesso. 88/288 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 30 de Outubro de 2017. Dia de São Ponciano, São 
Lupércio, São Geraldo de Potenza, São Zenóbia, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia da Decoração, Dia 

do Material Bélico, Dia do Lobinho, Dia do Comerciário 

e Dia do Balconista. Hoje aniversaria o ator Kevin Pollack 
que faz 60 anos, o ex-jogador de futebol e ex-técnico Diego 
Maradona que completa 57 anos, o ator João Vitti que nasceu 
1977 e a atriz Natália Lage que chega aos 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é independente e precisa de liberdade 
para se dedicar aos seus diversos interesses. Deve estar apaixonado 
ou em boas companhias para sentir-se feliz e satisfeito. Muitas pessoas 
nascidas nesse dia serão reconhecidas como grandes atores, músicos ou 
comediantes. Sempre terá forças e condições para enfrentar a ação das 
pessoas de má fé. Tenaz e insistente em seus propósitos poderá obter o 
êxito pelo esforço e pela correta utilização de seus talentos. A grande 
possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada pode ser transformada 
em uma liderança positiva e respeitosa no ambiente em que vive.

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

Simpatias que funcionam
Para conquistar alguém: 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”.
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Eva Wilma e Heloá Holanda, 
cantora semifi nalista do progra-
ma X Factor Brasil, se apresentam 
cantando juntas em show inédito.  
“Crise, que Crise?” é um espetá-
culo que une vários ritmos e chega 
na capital paulista, no dia 2 de 
novembro, em única apresenta-
ção. O show  que vai do pop rock, 
passando por músicas do folclore 
ao compositor Villa Lobos, foi 
idealizado por John Herbert Jr., o 
Johnnie Beat, cantor, compositor 
e fi lho da atriz Eva Wilma, pro-
mete grandes emoções. A banda, 
composta especialmente para 
essa ocasião, ainda trará canções 
de sucesso de Nando Reis, Samuel 

Rosa, Erasmo Carlos, passando 
por The Beatles, Lou Reed e 
fi nalizando com o grande nome 
da música brasileira, Gilberto 
Gil. Sempre à sua maneira, com 
um pouco de rock n’roll e um 
sotaque blues. Com, violão: John 
Herbert Jr, piano e voz: William 
Paiva, teclados: Johnny Mante-
lato, guitarra: Leandre Gomes, 
contrabaixo: Samuel Junior, 
baixo: Felipe Marques e bateria: 
Wellington Maia.

Serviço:  Teatro J. Safra, R. Josef 
Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Quinta (02/11) às 21h. Ingressos: de R$ 
15 a R$ 60.

Nota
De 3 a 12 de novembro acontece o III Encontro Internacional de 

Mulheres Palhaças  com mais de 20 atividades voltadas à palhaçaria 
feminina, que vão desde vivências, espetáculos, workshops e cor-
tejos, realizados em oito espaços da capital paulista, com entrada 
gratuita. Com a participação de mais de 50 artistas, o encontro 
busca valorizar a atuação feminina na arte da palhaçaria, que por 
muito tempo foi prioritariamente masculina. Mais informações: 
(encontrodemulherespalhacas@gmail.com). 

Infantil 
O novo show “Da gestação aos 

primeiros anos” do CD infantil 
Vida de Criança com Isadora Canto 
refl ete sobre questões da infância e 
a proposta de cantar sobre as des-
cobertas naturais dos pequenos. 
O show minimalista apresenta em 
seu repertório músicas do seu mais 
novo CD, Vida de Criança, como 
Avós, Vôvó, Banho Bom, Pitanga e 
Para Parabéns, além das músicas 
já conhecidas do CD Vida de Bebê 
e uma canção inédita composta 
recentemente pela cantora. A 
proposta é a preocupação de não 
superestimular os pequenos com 
muitas cores, barulhos e excessos. 
Assim, na contramão da tendência 
atual ao superestímulo, suas mú-
sicas refl etem sobre o contato dos 
pequenos com os sons da natureza, 
brinquedos artesanais, além do 
reconhecimento do próprio corpo 
e outras sensibilizações naturais 
e espontâneas. Músicos: Violão e 
guitarra -Thiago Pitia, percuteria 
- Pedro Prado, teclado - Maurício 
Orsolini.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sábado (4) e domingo (5) às 
16h. Ingressos: de R$ 15 a R$ 35.

Vânia Bastos e o baixista Marcos Paiva.

O show “Concerto para Pixinguinha” retorna a São Paulo 
para única apresentação no dia 11 de novembro. Ao lado 
de Marcos Paiva (que também assina a direção musical 
do show), Vânia Bastos interpreta clássicos do repertório 
de Pixinguinha, como “Rosa”, “Carinhoso” (que, neste 
ano de 2017 completa 100 anos) e “Urubu Malandro”, 
além de temas menos conhecidos do compositor, como 
“Samba de Fato”, “Isto é que é viver” e “Fala Baixinho”.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1.000,  Belenzinho. Sábado (11) 
às 21h.Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Du Kammargo como Melissa.

Após encantar o público em “A Banheira”, a amante inusitada 
mais carismática do Brasil ganhou seu próprio espetáculo. Um 
stand up? Um show? Um solo? Será um workshop? Com seu 
impagável senso de humor, Melissa conta tudo sobre o babado, 
ela fala sobre seu corpo, sobre clientes, fetiches, dinheiro, além 
de contar muitas outras fofocas e curiosidades...! E tudo isso, é 
claro, com todo o seu charme, ironia e imenso senso de humor. 
Não deixe de vir. Cheia de carisma e carinho, a Melissa te espera 
para muitas risadas.Com Du Kammargo.

 Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila 
Andrade, tel. 2122-4087. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 50. Até 03/11.

Sucesso de crítica e 
público, o monólogo 
“Alice”, retrato de 
mulher que cozinha 
ao fundo retrata a 
relação de amor entre 
a poetisa Gertrude 
Stein (1874-1946) e a 
cozinheira e escritora 
Alice B. Toklas 
(1877-1967), que 
dedicou os últimos 
21 anos de sua vida 
à divulgação da obra 
de sua companheira 
em uma época que 
nem se falava em 
homoafetividade

Na efervescente Paris 
dos anos de 1920 e 1930, Gertrude 
recebia aos sábados em sua casa na 

Marina Corazza.

Quem te enviou?
mes Joyce, os pintores Pablo 
Picasso, Georges Braque e 
Henri Matisse, além de outros 
artistas e críticos de arte que re-
presentavam a nata intelectual 
europeia da época. Os quadros 
de todos esses artistas adorna-
vam as paredes da residência. 
Esses ilustres convidados se 
encontravam aos sábados na 
casa das duas escritoras nor-
te-americanas, diante de uma 
mesa farta, para travar grandes 
debates sobre estética e arte, 
sobretudo sobre o cubismo, 
movimento artístico que estava 
em alta naquele tempo. Para 
ter acesso à casa e às longas 
conversas que se desenrola-
vam no ateliê anexo, bastava 
ao recém-chegado responder 
à pergunta “quem te enviou?”. 
Com Nicole Cordery 

Serviço: Biblioteca Mário de Andrade, R. da Consolação, 
94,  Consolação, tel. 3775-0002. Segundas, às 19h. Entrada 
franca.. Até 27/11.
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27 Rue de Fleurus os escritores Ernest 
Hemingway, Guillaume Apollinaire e Ja-

MPB
Divulgação

Fofocas e curiosidades

D
iv

ul
ga

çã
o

Ciclos
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...... 
Que os Ciclos da Vida Sao 
Infi nitos... e sempre servem à 
você, porque a vida é um pro-
cesso que serve a própria vida. 
Quando as coisas parecem estar 
se afastando para longe de você, 
movendo-se em outra direção, 
portas estão sendo fechadas, 
oportunidades sendo desperdi-
çadas, lembre-se que todas as 
coisas são cíclicas - incluindo a 
própria vida. O que você está 
enfrentando é temporário - seja 
“bom” ou “ruim”. Então pare de 
chamá-lo de uma coisa ou de ou-
tra, e simplesmente abrace com 
o que está acontecendo agora. 
Você vai passar por tudo isso 
muito mais pacifi camente. E um 
dia você vai chamá-lo de tudo 
de “bom”. Você não precisará 
pensar mais do que um segundo 
para saber exatamente por que 
recebeu esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Única apresentação


