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É avaliado
para cada
exercício
aeróbico

Desinên-
cia verbal
da 2ª con-
jugação

Dispositi-
vo anticon-
cepcional 
de barreira

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Crustáceo
fixado na
pele de
baleias

Acumula-
ção de

fluidos no
abdome

Metabolis-
mo (?), dado
do cálculo
calórico

(?)-ricos:
são tema
de piadas
e críticas

Lady Gaga,
cantora
de "John
Wayne"

Deus-Sol
do Egito

faraônico
(Mit.)

Aprisiona-
das com
o uso de

armadilha
Repetições

de sons
na oração
(Gram.)

Palavra do
Hino Nacio-
nal para

"bandeira"

(?) Vegas:
a Capital
do Jogo
(EUA)

Rua, em
francês

São
(abrev.)

Gratificação
salarial 
Coloquei
(fogo em)

Traçar
risco

Trabalho-
sas (fig.)

Sua posição
exerce su-
posta in-
fluência
sobre os
signos do
Zodíaco

O dente 
do "juízo"

"Com a (?)
no Mundo",

sucesso
de Gonza-

guinha
Roll-(?),

tipo de de-
sodorante
Transferem
(um bem)
a favor de

outra
pessoa

Costuma 
ser poluído,
na grande

cidade

(?)-parto: o 
resguardo

Rio suíço
que deságua no Reno

Costuma ser dedicada
à decoração de

interiores

Não é po-
der (dito)
Estrutura
cerebral 

que regula
o sono

O terreno
onde vivem
crocodilos

e rãs

Cenário causado por
guerra nuclear, pan-

demia ou invasão alie-
nígena, em histórias

de ficção
científica

Grupo de pessoas que nasceram
entre 1978 a 1990, associado à

internet
(pop.)

A mulher,
na revista
masculina

(?) literá-
rias: Barro-
co, Realis-
mo e Mo-
dernismo

Teste, 
em inglês
Épocas

históricas

PC Siqueira, Kéfera e
Camila Coelho (web)

Iguaria do lanche
mineiro

3/aar — rue. 4/test. 6/ascite. 8/geração y. 9/youtubers.
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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 sexta é o décimo sexto dia da lunação. Desde as 07h47 da manhã a Lua transita em Touro deixando o astral mais calmo. 

Vênus em bom aspecto com Saturno ajuda a fazer bons acordos dá maior maturidade para relações afetivas estáveis e duradou-

ras. As relações sociais devem fl uir de forma séria e com muito comprometimento. De tarde a Lua faz um aspecto negativo com 

Júpiter que tende a fazer cometer todos os tipos de excessos. No fi nal da tarde o Sol em bom aspecto com Netuno aumenta a sen-

sibilidade, trazendo compreensão e empatia. Momento positivo para ingressar em uma dimensão mais espiritual. As atividades 

artísticas também estarão favorecidas. A Lua também faz um bom contato com Netuno que aumenta a leveza e a sensibilidade.
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Vênus em bom aspecto com Saturno 
ajuda a fazer bons acordos dá maior 
maturidade para relações afetivas 
estáveis e duradouras. As relações 
sociais devem fl uir de forma séria 
e com muito comprometimento. 
Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para a renovação de sua 
vida material. 82/782 – Bege.

A Lua que transita para seu signo, 
revigora os ânimos, dando uma 
forte energia para viver o dia in-
tensamente. Controle as emoções e 
saiba convencer alguém até mesmo 
a mudar de opinião. A noite será boa 
para fazer inspirador e terminar bem 
o fi nal do dia. 29/829 – Azul.

Vai valorizar mais o material, a busca 
por bens e segurança. Conte com 
apoio para novas realizações. Man-
tenha boa relação com o ambiente 
e cuide da decoração do lar. Você 
está ingressando numa fase que 
trará defi nição dos rumos que a 
vida deve tomar. 99/499 – Amarelo.

Certas dúvidas no trabalho ou nas 
atividades domésticas serão em bre-
ve superadas. O melhor é não forçar 
nada na relação com a pessoa amada 
para não aumentar a pressão. No fi nal 
da tarde o Sol em bom aspecto com 
Netuno aumenta a sensibilidade, 
trazendo compreensão e empatia. 
44/244 – Verde.

Poderá superar algumas decepções 
que ocorreram a tempo atrás. Faça 
uma revisão de suas condições de 
vida e procure melhorar ainda mais 
neste fi nal de ano. Faça tudo com a 
máxima competência, imponha-se 
um alto nível de qualidade desde 
manhã cedo. 28/328 – Amarelo.

Através da organização e melhoran-
do o diálogo, que não deve ser crítico 
ou detalhista, terá mais facilidade 
Grande afetividade garantirá bons 
momentos íntimos. Evite cometer 
excessos alimentares para evitar 
intoxicações mais graves neste fi nal 
de ano. 62/262 – Verde.

É momento em que a sensualidade é 
ampliada, sendo fator de valorização 
correta da estabilidade e felicidade 
com quem ama. Aproveite bem as 
oportunidades que surgem devido 
à maior motivação. O dia é muito 
favorável para as boas compras com 
a Lua em Touro. 34/534 – Vermelho.

De tarde a Lua faz um aspecto nega-
tivo com Júpiter que tende a fazer 
cometer todos os tipos de excessos. 
Mude seu modo de pensar, diminua 
o ritmo e mantenha o equilíbrio nas 
relações sexuais. Relacionamentos 
e amizades podem ter algum res-
sentimento antes do aniversário. 
34/234 – Azul.

O desenvolvimento de atividades 
agradáveis pode ajudar a aumentar 
seus ganhos materiais. Cuidado com 
atitudes possessivas demais que 
serão responsáveis por crises no 
amor. Melhora o dinheiro através 
do trabalho que está realizando com 
chance de lucros. 53/453 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido. Problemas sociais e afetivos 
atrapalham. Pode haver uma situa-
ção difícil no ambiente de trabalho. 
Se souber agir tudo será vencido e 
resolvido logo. 23/223 – Cinza.

Aguarde, em breve terá chance de 
vislumbrar algo novo no setor pro-
fi ssional. Mantenha a harmonia no 
ambiente ou pode ser levado a uma 
situação de rompimento no amor. 
É época de entusiasmo, despreo-
cupação, honestidade e otimismo 
que fará tudo ir para o seu devido 
lugar. 78/378 – Azul.

Use uma maneira mais direta de agir 
benefi ciando a vida fi nanceira. O re-
lacionamento sexual deve melhorar 
neste fi nal da semana. Boas soluções 
sociais.  Cuidado com oscilação do 
seu humor e ressentimentos que pre-
judicam seu humor tente evitá-los.  
52/452 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 03 de Novembro de 2017. Dia de São Martinho de Lima e Dia 
do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia Mundial do Radioamador, 

Dia do Guarda Florestal, Dia das Artes, Dia do Inventor, Dia do 

Barbeiro, e Dia do Cabeleireiro. Hoje aniversaria o boxeador Larry 
Holmes que faz 68 anos e a modelo e apresentadora Luciana Gimenez que 
nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa sensível com necessidade de 
se expressar. Artístico e charmoso, com um excelente senso de humor, precisa 
evitar a tendência a se envolver com diversas atividades ao mesmo tempo e ter 
muitos interesses. Precisa também desenvolver a autoestima e evitar o excesso 
de preocupação e inseguranças emocionais. É sempre muito original nas suas 
ideias e se sente feliz com o que tem. Precisa melhorar a confi ança e aprender 
métodos práticos que o levam ao sucesso. Conviver com pessoas que estejam 
em boa posição social será sempre fundamental para alcançar altos postos 
profi ssionais. Está sempre disposto em partir para coisas novas.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter suas 
pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo durante 
três dias. Muitas borboletas voando à sua volta, felicidade 
extraordinária para o jogo durante muitos dias. Não deixe 
de tentar a sorte. Números de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Para receber uma dívida: Faça com um pano vermelho 
em uma espécie de saquinho moldando ele na palma da sua 
mão até que adquira o formato desejado. Não se esqueça de 
mentalizar seu desejo de receber a dívida e a pessoa que está 
lhe devendo durante a confecção do saquinho. Coloque dentro 
uma pimenta vermelha. Em seguida, sete grãos de sal grosso 
dentro do saquinho, junto com a pimenta e depois uma folha 
de comigo-ninguém-pode. Feche com a linha vermelha bem 
fechado para que não abra facilmente e os ingredientes não 
se percam. Vá até as proximidades da casa da pessoa que está 
lhe devendo, pode ser até a esquina mais próxima e deixe 
lá o saquinho vermelho dizendo: “Saquinho que as estrelas 
vão embalar, faça com que (diga o nome da pessoa que está 
lhe devendo) minha dívida vá pagar”. Assim que disser todas 
as palavras, deixe o local sem olhar para trás. Volte para sua 
casa e aguarde o efeito da simpatia para receber dívidas.
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A exposição Al Capone apre-
senta 23 imagens do lendário 
gângster que contam a história 
dele por meio de fotos com a 
família e com membros de sua 
gangue vindas diretamente de 
Angri, uma comuna da Itália. 
Nascido em 1899 no bairro do 
Brooklyn, em Nova Iorque, 
Estados Unidos, Alphonse 
Gabriel Capone viveu sua 
infância e adolescência parti-
cipando de quadrilhas juvenis 
e trabalhando para famosos 
gângsters italianos como Frank 
Yale. Reconhecido por chefi ar 
um grupo de criminosos que 
agiam com contrabando e 
venda de bebidas durante a 
Lei Seca entre as décadas de 
1920 e 1930, além de controlar 
informantes, casas de jogos, 
bordéis, bancas de apostas e 
clubes noturnos, Al Capone foi 
nomeado o homem mais impor-
tante do ano de 1929 ao lado 
de Albert Einstein e Mahat-
ma Gandhi. Oito anos após 
ser condenado em 1931 pela 
justiça americana a 11 anos 

A escritora irlandesa Marina Carr. 

O texto, inédito em São Paulo, da dramaturga 
irlandesa Marina Carr, é inspirado na tragédia 
“Medeia”, de Eurípides

A Cia Ludens realiza leitura dramática da peça “No Pântano 
dos Gatos....” O texto da dramaturga irlandesa Marina 
Carr, é inspirado na tragédia “Medeia”, de Eurípides. O 

evento contará com a presença da autora e o lançamento do 
livro com a tradução da peça, de Alinne Fernandes. A leitura 
conta a história de Hester Swane, uma mulher cigana irlan-
desa que se recusa a viver conforme normas e papéis sociais 
femininos tradicionais. Hester vive em um trailer no “pântano 
dos gatos”, à espera da volta de sua mãe, que a abandonou na 
infância, em constante tentativa de encontrar  um sentido para 
o abandono pessoal e social que enfrenta. O pântano, como um 
espaço proteico e liminar de acomodação entre a vida e a morte, 
entre este e outro mundo, entre realidades sociais distintas e 
confl itantes, abriga seres humanos e fantasmas e se torna um 
espaço de liberdade e ação para Hester Swane. Com Lígia Cor-
tez, Marco Furlan, Ângela Barros, Amazyles de Almeida, Anna 
Toledo, João Bourbonnais, Walter Granieri, Luiza Porto, Órion 
Lalli, Chico Cardoso, Julio Pompeo, Nathalie Machado, o músico 
Vinícius Davidovitch e a cantora Fabiana Portas.

Serviço: Sala Cultura Inglesa do Centro Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico, 
R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, tel. 3819-4120. Quarta (8) às 19h30. Entrada franca.

Leitura
Divulgação

Al Capone

de prisão, em Alcatraz, sem 
condicional por sonegação de 
impostos, teve a pena revisada 
por apresentar graves distúr-
bios mentais ocasionados pela 
sífi lis, que o caracterizavam 
como incapaz de articular 
novos crimes. Ele morreu em 
1947, vítima de um acidente 
vascular cerebral hemorrágico.

Serviço: APM, Av. Brigadeiro Luís An-
tônio, 278, Bela Vista, tel. 3188-4304. De 
segunda a sexta das 10h às 20h. Entrada 
franca. Até 24/11.

Manifestação
Ouça atentamente as suas palavras

Espere um momento antes de falar e escolha as suas pa-
lavras com sabedoria. Não coloque palavras em coisas que 
você não deseja incentivar em sua vida. Quando você coloca 
palavras em algo, isto aumenta ainda mais. Quando você 
coloca palavras no que não quer, como um passado triste ou 
a carência em sua vida, você o estimula com mais energia e 
não cura. Quando você coloca as suas palavras, e, portanto, 
os seus pensamentos e sentimentos, no que quer e onde 
deseja ir, isto é ampliado e você, então, cria uma onda para 
o que realmente deseja.

Ouça com cuidado a si mesmo e as histórias que você 
conta. Se não se trata da vida de seus sonhos, é o momento 
de mudar a sua história e entoar uma nova melodia.

O Mantra para hoje é: “A cada dia eu estou me tornando 
mais consciente das minhas palavras e do poder que elas têm 
no processo de criação.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Motivada por uma série de 
reações xenófobas contra os 
nordestinos, durante as elei-
ções presidenciais de 2014, 
Quitéria Kelly, atriz do Grupo 
Carmin, entrou em contato 
com a obra do Professor Dr. 
Durval Muniz de Albuquerque 
Jr, que escreveu o livro: “A In-
venção do Nordeste e Outras 
Artes” e montou a peça levou 
sete semanas de preparação, 

os atores refletem sobre sua 
identidade, cultura, história 
pessoal e descobrem que 
ser e viver um personagem 
nordestino não é tarefa sim-
ples. Com Henrique Fontes, 
Mateus Cardoso e Robson 
Medeiros. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adeli-
no, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Quinta 
a sábado às 21h30, e domingos às 18h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 26/11.

Cena de “A Invenção do Nordeste”.

Vida de nordestino 
José Tellys Fagundes Borges

MPB, 12 anos.
Com novo show e novas canções autorais, a cantora 

Bruna Moraes apresenta seu segundo disco, “Nua”, com 
lançamento previsto para 2018. Com leituras densas e 
arranjos minimalistas, Bruna canta os compositores da 
cena paulistana, como Lencker e Camila, “Tirano”, e outros 
consagrados por sua longa estrada. Bruna Moraes se des-
taca por sua genuína musicalidade e maturidade poética. 
Interpreta canções com veracidade, força e sofi sticação, 
recebendo elogios de grandes artistas da MPB como Tetê 
Espíndola e Guinga, que a comparou com a cantora Leila 
Pinheiro.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Terça (7) às 
21h. Ingresso: R$ 30.

Sarau com Lobão
Leda Nagle faz parte do rol dos mais importantes e co-

nhecidos nomes do jornalismo brasileiro. Sua simpatia e 
credibilidade, em especial com a classe artística, resultam 
agora no seu mais novo projeto: Sarau da Leda, um bate papo 
musical, que foi apresentado com grande sucesso. No Sarau 
do dia 6 , Leda bate um papo descontraído com Lobão e pede 
palhinha de seus grandes sucessos, tudo com a participação 
do público.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Segunda (6) às 
21h. Ingresso: R$ 60.


