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Esta quarta é o quinto dia da lunação. Desde a 01h06 da manhã o Sol ingressando no signo de Sagitário dá início a um 

ciclo de otimismo e expansão. Momento de soltar e confiar. A Lua em bom aspecto com Netuno melhora a sensibilidade 

e a intuição de forma prática e objetiva. Netuno retoma o movimento direto e ajuda a reaver nossos sonhos, soltar a 

imaginação e deixar fluir as nossas emoções. No final da tarde a Lua se encontra com Plutão em uma conjunção e pode 

trazer à tona emoções densas e provocar explosões emocionais. À noite será possível equilibrar as emoções, com o aspeto 

da Lua com Vênus, ajudando a evitar conflitos desnecessários, principalmente com as pessoas mais íntimas.
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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 
uma atitude austera nas fi nanças. 
À noite será possível equilibrar as 
emoções, com o aspecto da Lua com 
Vênus, ajudando a evitar confl itos 
desnecessários. 77/377 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
melhora a sensibilidade e a intuição 
de forma prática e objetiva. Netuno 
retoma o movimento direto e ajuda 
a reaver nossos sonhos, soltar a 
imaginação e deixar fl uir as nossas 
emoções. As suas atitudes que to-
mar 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.

Evite alimentar desejo que não po-
derá realizar no momento. No fi nal 
da tarde a Lua se encontra com Plu-
tão em uma conjunção e pode trazer 
à tona emoções densas e provocar 
explosões emocionais. 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 antes do fi nal 
do mês de dezembro ainda com o Sol 
em Sagitário. 54/754 – Lilás.

Pela manhã haverá maior inspira-
ção e ao fi nal da tarde, nervosismo 
devido a imprevistos e situações 
inesperadas. Um novo ciclo de vida 
dará maior motivação depois do 
aniversário. É preciso muito cuidado 
ao assinar papéis e documentos 
importantes. 71/171 – Branco.

O período é bom para tratar da saúde 
e programar as viagens. A Lua em seu 
signo Capricórnio dá determinação 
e novas metas podem ser traçadas 
para 2018. 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 
seus ganhos neste fi nal de ano. Pode 
alcançar uma posição fi nanceira 
melhor com negócios e trabalho 
temporário. Use a sua criatividade 
para melhorar a vida no novo ano 
de 2018 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 22 de Novembro de 2017. Dia de Santa Cecília, São Áfi a, São 
Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude é a paz. 
Dia do Músico, Dia da Música, Dia da Liberdade, e Dia Nacional de 

Combate a Dengue. Hoje aniversaria a tenista Billie Jean King que chega 
aos 74 anos, a atriz Jamie Lee Curtis que nasceu em 1958, a apresentadora 
Eliana que faz 44 anos e a atriz Scarlett Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau é amante da verdade e tem 
vocação para os relacionamentos em grupo, como com a família. Possui a 
capacidade natural para liderar por usa personalidade carismática. Sempre 
preocupado com as pessoas, mas nunca perde de vista seus pontos de vista 
realistas e equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes bem 
decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja como 
praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente e sensato, que 
proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: 
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Ter sucesso em provas: No dia anterior a prova, ferva 
um litro de água com algumas folhas de hortelã. Durante o 
banho, jogue a água de hortelã pelo corpo, tendo em mente 
o seu sucesso nas provas. Acenda uma vela para seu anjo 
da guarda, deixando-a em sua casa num lugar mais alto que 
sua cabeça. No dia seguinte, ao levantar-se, bata com o pé 
direito no chão três vezes e peça ao seu anjo da guarda que 
o acompanhe.
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Órgão
que filtra
o sangue
(Anat.)

Setor dos 
advogados
em uma
empresa

Orçamen-
to Partici-

pativo
(sigla)

"Beleza
(?)", su-
cesso da

Banda Eva

Focinho
com o qual
o elefante
se banha

Tecido
misto 
de lã e
algodão

Estatal que
explora a
camada 

do pré-sal

Rene Rus-
so, atriz

de "Thor"
(Cin.)

Local
como a
Área 51
(EUA)

O verbo
com todas
as pessoas

(Gram.)

Estado
mais novo
do Brasil
(sigla)

Planta
narcótica

andina

Roteiro (?),
categoria
do Oscar

(Cin.)

Objeto que
indica des-

vios em
estradas

Peter (?),
herói da

Literatura
infantil

Tempero
feito de

pimentão
vermelho

Órgão (?):
diz-se do
coração
(Anat.)

(?) Fonte-
nelle, apre-
sentadora

da GNT
O último

de Vargas
foi o

suicídio

Árvore
usada na 
arboriza-

ção urbana
Peça de
lona que
protege

varandas

Museu de
Arte Con-
temporâ-

nea (sigla)

(?)
sísmico:

terremoto

Principal causa da
hiperglicemia (Med.)
Título de Siddharta

Gautama (Rel.)

(?) Mello,
ator

A última
instância
da Justiça 
Trabalhista

(sigla)

As pessoas
que não
pagam o
Imposto

de Renda

24 horas
(?) e Ne-

ném, dupla
(Mús.)

Fruto nor-
destino

Indício de
infecção

Casa de
favelas

Vendedora
de imóveis

(?) redonda: mesa em
torno da qual se reu-
niam o Rei Arthur e

seus Cavaleiros (Lit.)

Estilo de
óculos

Modalida-
de do tiro
esportivo
Duas es-
pécies de
cervídeos

Nem,
em inglês
Residência
de vera-
neio do 

Presidente
da Repú-
blica (BR)

Enxerguei
Recurso

sonoro de
poemas

3/nor. 4/pepê. 5/cisto. 6/astrid — danton. 7/páprica. 8/diabetes. 11/base secreta — caribu e alce.
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Refl exões

Cantora e 

compositora Tiê

A cantora e compositora 
Tiê apresenta Gaya, seu 
quarto álbum de estúdio. 
Acompanhada por André 
Whoong (guitarra, teclado 
e voz), Gianni Dias (baixo) 
e Uirá Bueno (bateria), Tiê 
apresenta as novas Mexeu 
Comigo (Tiê, Adriano Cintra 
e André Whoong), Amuleto 
(Bruno Caliman), Me Faz 
(Tiê e André Whoong), 
Duvido (Rafael Castro, Tiê, 
André Whoong, Adriano 
Cintra, Nina Anderson e 
Biboldo) e Pra Amora (Tiê 
e André Whoong). Dos CDs 
anteriores relembra Dois 
(Tiê e Tiago Petit) do álbum 
Sweet Jardim (2009), Pis-
car o Olho (Tiê, Karina Ze-
viane, Plinio Profeta e Rita 
Wainer) do CD A Coruja e o 
Coração (2011) e o sucesso 
A noite, do CD Esmeraldas 
(2014), que foi tema da 

 Cena de “A Invenção do Nordeste”.

Motivada por uma série 
de reações xenófobas 
contra os nordestinos, 
durante as eleições 
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 Invenção do 
Nordeste e Outras 
Artes”

Quitéria então compar-
tilhou com os demais 
integrantes da compa-

nhia o seu desejo de criar uma 
peça que contribuísse para 
a desconstrução da imagem 
estereotipada do Nordeste e 
do(a) nordestino(a). Na peça   
um diretor é contratado por 
uma grande produtora para 
realizar a missão de selecionar 
um ator nordestino que possa 
interpretar com maestria 

“A Invenção do Nordeste”

um personagem nordestino. 
Depois de vários testes e en-
trevistas, dois atores vão para 
a fi nal e o diretor tem sete 
semanas para deixá-los prontos 
para o último teste. Durante as 

sete semanas de preparação, os 
atores refl etem sobre sua iden-
tidade, cultura, história pessoal 
e descobrem que ser e viver um 
personagem nordestino não é 
tarefa simples. Com Henrique 

Fontes, Mateus Cardoso e Ro-
bson 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.
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novela I Love Paraisópolis 
alcançando a marca de 20 
milhões de visualizações do 
seu clipe no Youtube.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740,  Campos 
Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (28) às 
21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 70.
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Meditação
do sono

Fique consciente da sua 
respiração quando estiver 
caindo no sono: o movimen-
to da sua barriga, o contato 
do ar nas narinas, ou o fl uxo 
do ar no seu corpo.

Se você adormecer me-
ditando, você acordará 
meditando. Isso signifi ca, 
de um modo sutil, que o 
método continuou em seu 
inconsciente profundo.

Sua noite toda se tornou 
uma meditação. Seu sono 
será de uma qualidade 
diferente: mais silencioso, 
mais relaxado, mais rejuve-
nescedor. E por seis ou oito 
horas, subliminarmente a 
meditação continua.

De manhã, quando você 
fi car ciente de que está 
acordado, você fi cará sur-
preso. Você estará testemu-
nhando a sua respiração.

Osho

Jazz
Entre 23 e 25 de novembro 

acontece o Jazz Festival 2017. 
O projeto cultural e turístico 
de longo prazo para a cidade é 
diretamente inspirado em edi-
ções de sucesso de festivais de 
música que acontecem anual-
mente há décadas em cidades 
da Europa e dos EUA. Serão 
três shows: Tributo a Herbie 
Hanconk (23), Tributo a The-
lonious Monk (24) e Tributo 
a Miles Davis (25 ). A edição 
brasileira visa a promover o 
encontro de nomes nacionais 
e internacionais da música 
em grandes apresentações. 
Além da Unibes Cultural, o 
evento acontece no Bar Ao 
Vivo Music, que receberá as 
apresentações musicais de 
Carlos Ezequiel, Vinicius Go-
mes, Bruno Tessele Quinteto, 
Wilcox Quarteto, Leandro 
Cabral e Lupa Santiago.

Serviço: Unibes Cultural, R. Oscar 
Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. 
De quinta (23) a sábado (25) às 21h e 
20h. ingressos é de R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia).

Sete anos após a estreia do 
premiado “O Idiota – Uma No-
vela Teatral”, as companhias 
Livre e Mundana se reencon-
tram em Dostoiévski-Trip, 
nova viagem ao universo do 
escritor russo e ao célebre 
romance publicado em 1869. 
Esta é a primeira montagem 
brasileira do texto de Vladí-
mir Sorókin, um dos grandes 
nomes da chamada nova lite-
ratura russa, já encenado em 
Moscou e Nova York. Na peça, 
um grupo de viciados aguarda 
a chegada de um traficante 
que lhes prometeu trazer 
uma novidade. Enquanto 
isso, conversam, discutem 
(e até mesmo brigam) sobre 
grandes nomes da literatura 
mundial, Kafka, Pushkin, 

“O Idiota – Uma Novela Teatral”
1881). Em contato com a 
prosa do romancista russo, 
os personagens embarcam 
na trip do título e acabam 
por protagonizar uma das 
mais célebres passagens de O 
Idiota, na qual seus dilemas 
filosóficos e existenciais se 
aprofundam e se potenciali-
zam transcendendo para as 
formas do mundo contem-
porâneo. Elenco: Aury Porto, 
Edgar Castro, Guilherme 
Calzavara, Luah Guimarãez, 
Lúcia Romano, Marcos Dami-
go, Sergio Siviero e Vanderlei 
Bernardino.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, 
Centro, tel. 3113-3651. Sextas, sábados e 
segundas às 20h e aos domingos às 19h. 
Ingresso: R$ 20. Até 18/12.

Cervantes, entre outros e 
seus supostos efeitos. Este, 
contudo, não é um encontro 
amistoso entre amantes das 
letras, e sim de um bando de 
pessoas que mal se conhecem, 

unidos apenas pela condição 
de viciados em literatura. 
Ávidos pela próxima dose, 
os personagens são lançados 
em uma jornada pelo universo 
de Fiódor Dostoiévski (1821-

Cena do espetáculo “O Idiota – Uma Novela Teatral”.
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