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Indica a 
mais grave

situação
de perigo

"A (?) é 
menor que

o todo",
axioma

Agência
reguladora
de planos
de saúde

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Membro
do Con-
gresso

Nacional

Fator ava-
liado na 

degustação
do vinho

Sebastião
Tapajós,
virtuose 
do violão

CD-(?): foi 
substituí-
do pelo

pen drive

Continente
do bloco 
econômi-
co Apec

Antigo
sucesso 

de Djavan
(MPB)

O número
do topo do

pódio

(?) Insti-
tucional,
decreto

ditatorial

"Tudo",
em "oni-
presente"

Reflexão
sonora

O popular
sovaco

Último,
em inglês
Pele do
rosto

Em + eles
(Gram.)

Ao (?): 
em torno

Líquido féti-
do do lixo

Área de maior biodi-
versidade do Planeta,

prosperou com o
Ciclo da Borracha

Dar oi ou
tchau

Cidade
italiana

Julio (?),
autor de

"20 mil Lé-
guas Sub-
marinas"

Tribunal
Superior
do Traba-
lho (sigla)

Repartição
de aeropor-
tos para

checagem
de merca-
dorias im-
portadas

"Risos", 
na internet

LudibriaSereia que
atraía marinheiros à

morte
(Folcl.)

É vendida
na floricultura

Formam-se nas pa-
redes arteriais na ate-

rosclerose

Torcer
contra

(gír. fut.)

Unidades
do traba-

lho do
tradutor

(?) Taman-
daré, pa-
trono da 

Marinha de
Guerra (BR)

Ponto no
handebol
Espécie
de tatu

Cafeteira,
fritadeira

e grill

Traumatismos (?): são
causados

por panca-
da no peito

Deus das
orgias

3/ans. 4/baco — last — peba. 5/turim — verne.

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

Esta quinta, o vigésimo nono dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e até mesmo aborrecimentos 

no meio familiar. Lua em Virgem fi ca em conjunção com Mercúrio no início da manhã e em seguida fi cará fora de curso até 

ingressar em Libra no início da madrugada de sexta. Sendo assim, a lunação de Virgem se encerra e é o momento de refl etir 

sobre as mudanças acontecidas durante todo o mês de setembro e todos os processos que se desenvolveram nos últimos seis meses. 

Momento de fazer os últimos ajustes para fazer andar o que este mais devagar nos últimos tempos durante a retrogradação de 

Mercúrio.
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Atitudes que tomar com empenho e 
disciplina devem ajudar a superar di-
fi culdades que estiver enfrentando. 
A Lua fora de curso a tarde aconselha 
a manter a rotina no até o fi nal do 
dia. De manhã está sujeito a surgir 
algum confl ito por atitude enérgica 
demais. 72/772 – Verde.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Depois das dez da 
manhã terá maior empenho e garra. 
Alcançará alguma das suas metas em 
breve. 65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Verde.

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. A 
Lua fora de curso provoca indecisão 
na tarde e por isso é bom cumprir 
obrigações e ponderar bem antes 
de agir. A cordialidade nos relacio-
namentos, as ações imparciais e a 
ponderação estarão em alta no fi nal 
do dia. 73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Aguarde a Lua nova em Libra que 
vai favorecer os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

Terá novos objetivos profi ssionais, 
dedique-se a eles e veja se aquilo que 
foi programado está sendo cumprido. 
Precisa resolver situações antigas, 
de forma ousada e prática. Aguarde 
o Sol chegar ao seu signo para dar 
início aos planos que tem em mente. 
78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo à sua volta. Momento de fazer 
os últimos ajustes para fazer andar o 
que este mais devagar ultimamente. 
94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a be-
lezas e as coisas que tenham graça 
e beleza. O seu lado artístico se faz 
intenso com muita habilidade nas 
negociações e nas relações de ne-
gócios. Tenha cuidado para que suas 
ambições não o impeçam de ver a 
realidade à volta. 99/199 – Verde.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
A Lua fora de curso a tarde cria im-
passes e difi culta se fazer entender 
melhor pela maioria. Mantenha a 
rotina no fi nal do dia, faça viagem 
ou inicie mudança somente depois 
que entrar a Lua em Libra na sexta. 
54/854 – Verde.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira nos próximos meses. 
Com a Lua minguante encerre 
situações e de um basta aquilo que 
não dá mais. Não faça nada por si 
próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto para não errar. 
89/589 – Verde.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a crítica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus fami-
liares e amigos. Com a Lua fora de 
curso de tarde será melhor seguir a 
rotina no fi nal desta quinta e esperar 
a Lua entrar em seu signo na sexta. 
75/475 – Violeta.

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
QUINTA 29 de Setembro de 2016. Dia de São Ciríaco, dos 
arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e Dia do Anjo Mihael, cuja vir-
tude é a harmonia. Dia do Solteiro, Dia do Petróleo e o Dia 

do Anunciante. Hoje aniversaria o jornalista e apresentador Cid 
Moreira que faz 89 anos, o ator Marcos Frota que completa 60 
anos, o ator Guilherme Leme que nasceu em 1960 e a atriz Guta 
Stresser que faz 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é altamente intuitivo, sensível e 
emotivo, a inspiração é a chave para o seu sucesso e sem ela pode 
sentir uma falta de objetivos. Sempre encontra a felicidade fazen-
do os outros felizes. Funciona bem em atividades comunitárias e 
têm uma atenção particular pelas crianças e pela vida familiar. Em 
geral possui famílias relativamente grandes. Interessa-se muito 
pela relação a dois. É normalmente a partir dos relacionamentos 
que amadurece suas relações sociais, tanto a profi ssional como as 
amigáveis. Deve evitar as oscilações de humor e confi ar nos seus 
sentimentos mais profundos. 

Simpatias que funcionam
Para acabar com intrigas: Em uma segunda-feira, 
às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 1 pires 
grande e cerque com sal grosso. Acenda e ofereça 
a vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele espante 
as energias negativas ao seu redor. Quando a vela 
apagar, jogue o conteúdo do pires no lixo e deixe-o 
virado de boca pra baixo, atrás de uma porta, por 
3 dias. Ao fi nal, lave- o e guarde para ser usado 
normalmente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuí-
zos em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em 
breve. Queimado, sorte no jogo durante sete dias. 
Oferece-lo à alguém, reconciliação. Números de sorte: 
23, 35, 42, 61 e 90

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Dirigida por Marcos Loureiro, a montagem de “Navalha na 
Carne”, peça antológica de Plínio Marcos, tem a trama centrada 
nos confl itos da prostituta Neusa Sueli, interpretada por Anette 
Naiman, do cafetão Vado e do homossexual Veludo, vividos pelos 
atores Gustavo Canovas e Maurício Bittencourt. Permeada por 
violência, a história começa quando Vado se dá conta de que o 
dinheiro do programa de Neusa Sueli não foi repassado a ele. A 
suspeita do roubo cai sobre Veludo, faxineiro da pensão onde 
reside a prostituta. A partir daí o público assiste de perto o em-
bate entre os três personagens

Serviço: Teatro da Garagem, R. Silveira Rodrigues, tel. 3871-3584. Quartas e quintas às 
21h. Ingressos: R$ 40 e R$20 (meia). Até 17/11.

Andrea Tedesco

Monólogo interpretado 
pela atriz Andrea 
Tedesco é a primeira 
montagem do texto do 
dramaturgo paraense 
Denio Maués

Inspirado na relação entre 
o cineasta Ingmar Berg-
man e a atriz Liv Ulman, 

“Escandinavos” retrata uma 
atriz que busca maneiras 
de recontar a sua própria 
história, na tentativa de 
compreender e superar o fi m 
de um denso relacionamento 
amoroso.Dessa forma, ela 
cria uma nova história que 
se confunde com a sua, o fi m 
do romance de um diretor de 
cinema sueco com uma atriz 
norueguesa. A peça discute o 
quantovida e arte se infl uen-
ciam. Ficção e depoimento, 

O espetáculo “Coração de Herói” se passa no quarto 
de um menino, que vira cenário de uma grande e bela 
aventura como acontece no imaginário criativo das crian-
ças. Os brinquedos tomam vida a partir das músicas ao 
vivo e os bonecos fazem parte de uma história cheia de 
diversão e valores, enquanto dois irmãos brincam despre-
tensiosamente um com o outro. O musical é  apresentado 
em português e libras e estreia no próximo dia 8. Com 
Caroline Martins, Jeferson Kucioyada, Katiuscia Pinheiro, 
Mirian Caxilé e Renan Souza. 

Serviço: Teatro Viralata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Sábados 
e domingos às 15h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 27/11.

Cena de “Coração de Herói”.

Climões e
alfi netadas

“O Que Terá Acontecido a Nayara 
Gloria”, estreia dia 5 de outubro. Nayara 
é uma estrela do passado que ganhou 
alguma notoriedade protagonizando 
pornochanchadas e fazendo pontas 

em algumas poucas novelas. Décadas 
depois, com o desejo de retornar ao 
estrelato, ela aceita participar do pro-
grama de auditório de Luli Fuentes, a 
apresentadora do momento, ex-modelo 
que fi cou famosa por engravidar de 
um jogador de futebol. No entanto, o 
programa é sensacionalista e só quer 
explorar os escândalos da vida de 
Nayara, que vai fi cando cada vez mais 

desmoralizada a cada revelação bom-
bástica feita por Luli, gerando muitos 
“climões” e alfi netadas de ambos os 
lados. A tensão crescente vai levar as 
duas à beira de um ataque de nervos, 
tudo isso ao vivo em rede nacional. Com 
Maria Rocha e Joice Tavares. 

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mário Amaral, 209, 
Paraíso,tel. 2148-2904. Quartas às 19h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15 (meia). Até 26/10.

Relação
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presente e memória se confun-
dem na peça, os paralelos do 
texto são tecidos minuciosa-
mente, não somente entre as 
duas histórias de amor, mas 
entre vida e arte. Desnuda-

se aos poucos muito mais 
do que a confusa história da 
protagonista, mas o processo 
de criação da própria peça que 
está sendo encenada. Sendo 
essa, ao fi m a sua redenção, a 

possibilidade de colar alguns 
cacos – não todos – através 
da arte.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Centro, tel.  151-4141. Quartas e quintas às 
21h. Ingresso: R4 20. Até 27/10.

Musical
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AJUDEMOS TAMBÉM: “Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós, 
de comer...” (Marcos, 6:37.) Em muitas ocasiões propomos a 
Benfeitores Espirituais determinados serviços que, acima de 
tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado 
e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos 
diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa 
rua. O parente necessitado. O obsesso que sofre não distante. 
Casa confl agrada do vizinho. O companheiro algemado ao leito. 
O amigo em prova inquietante. Os obreiros da Espiritualidade 
movimentam-se e ajudam, devotados e operosos; contudo, em 
suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que 
podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as 
possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda 
que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso 
suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a Sabedoria 
Divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria 
fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos 
que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, 
disse-lhes o Senhor: - “Dai-lhes vós, de comer...”. E os discípulos 
angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o Mestre 
a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não 
basta rogar a intervenção do céu, em favor dos outros, com 
frases bem feitas, a fi m de que venhamos a cumprir o nosso 
dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte, 
quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a 
entrarmos em sintonia com os poderes do Bem Eterno. Livro: 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier

Reestreia

Cena da peça “Navalha na Carne”.
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