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Dispositivo
de treino
do atleta

de corrida

(?) de om-
bros: mos-
trar indife-

rença

“Ar”, em
“aeroduto”

Os expe-
dientes do

político 
proselitista

Fazer re-
portagem

sobre
(evento)

(?) de
apetite,

indício da
gravidez

"Boi", em
"bucólico"

(?) Carey,
ator e co-
mediante
dos EUA

Pedido do
público no

fim do
bom show

Doutora
(abrev.)

(?) Peixoto,
jornalista
carioca

Caldo de
legumes

apreciado
no inverno

Botão de 
eletrodo-
mésticos

(ingl.)

Velho;
muito
antigo

Substituto 
econômico

do linho
Conteúdo

Quelônios
terrestres
Perversão

sexual

A de foles
é típica da

Escócia

Diretor de
"Django
Livre" e
"Pulp

Fiction"

Número de
sexos

Graduação
do judô

Capturar o cogumelo verde no
videogame do Super Mário

(?) Madrid, time de
futebol espanhol

(?) e Damião, dia ado-
rado pelas crianças

Peça tea-
tral cômica

Município sul-mato-
grossense associado

ao chimar-
rão gigante

Meu Deus,
em aramai-
co (Bíblia)

Emissora de TV
italiana

Posição almejada pelo time da
segunda divisão (fut.)

Ministério responsável
pelas provas do Enem

Nascida
em Teerã

(?) Center, setor atare-
fado de empresas de
telecomu-
nicações

Mamífero
cuja pata é
usada co-
mo amuleto

Região 
de Índia,
Paquistão
e Nepal

Ozzy Osbourne,
vocalista
do Black
Sabbath

Tamanho
médio de
camisas

Sustenta
o tráfico
em certos morros
do Rio de Janeiro

"(?)-maria",
oração

Sem proble-
mas (pop.)

(?) Piovani,
atriz de
"Dupla 

Identidade"
Conjunção 
alternativa

Patroa;
senhora

Película
(Cin.)

De (?) tra-
to: chique

Antigo
nativo do
México

3/dan. 4/call — eloi. 7/jabutis. 9/sul da ásia — tarantino. 11/ganhar a vida.

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

Esta sexta, o dia da lunação que acontece as 21h13 no signo de Libra torna o dia muito bom para começar coisas novas e iniciar 

novas relações. Por isso é um dia em que devemos ter cuidado com pessoas que desconsideram interesses dos demais e só se 

importam em realizar sua vontade. Lua faz um aspecto tenso com Marte que pode provocar confl itos, impaciência e irritação. 

Na parte da tarde a Lua faz conjunção com Júpiter dando mais harmonia e conciliação. A Lua entra na fase Nova à noite e é 

hora de plantar novas sementes e um novo começo. Momento importante de renovação das esperanças e objetivos. A Lua em 

harmonia com Saturno aumenta a estabilidade e a segurança emocional.
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Poderá surgir algum aborrecimen-
to pessoal repentino ainda nesta 
sexta. Os confl itos ocorrem por 
atitudes como o sentido de posse 
e aumento do ciúme nos relaciona-
mentos sociais. Lua faz um aspecto 
tenso com Marte que pode provocar 
confl itos, impaciência e irritação. 
65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Haverá tensão no ar com a lua ainda 
minguando levando ao nervosismo 
e insatisfação. Deve ter cuidado 
com pessoas que nutrem ambições 
que desconsideram interesses 
dois demais e querem a qualquer 
custo realizar sua vontade. 61/561 
– Amarelo.

O dia é ótimo para as relações sociais 
com a Lua em Libra entrando nova 
à noite. Use de muito entusiasmo 
nas relações íntimas e sexuais e irá 
conquistar e encantar a todos. A Lua 
entra na fase Nova à noite e é hora de 
plantar novas sementes e um novo 
começo. 45/145 – Verde.  

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

Perigo de acidente, atritos ou discus-
sões neste fi nal de lua minguante. 
Dia bom para tratamentos de saúde 
e tudo que seja benéfi co ao orga-
nismo. Pequenos aborrecimentos 
perturbam em casa ou no trabalho. 
Realize o que não deu certo antes, 
suas chances aumentam agora. 
99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situ-
ações difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas que enfrenta na vida pessoal. 
Momento importante de renovação 
das esperanças e objetivos. oportu-
nidade de melhorar a sua situação 
profi ssional está a caminho. O fi nal 
de tarde tende a ser tenso e nervoso.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos 
e perigosos, por isso devemos ter 
muito cuidado com tudo a volta. O Sol 
e a Lua em Libra aumentam a chance 
de receber convites para festividades 
e comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul.  

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 30 de Setembro de 2016. Dia de São Jerônimo, São Simão de 
Crépu, São Gregório - o Iluminador, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é 
a inteligência. Dia Internacional da Navegação, Dia da Bíblia, Dia 

do Ferroviário, Dia Mundial do Tradutor, Dia do Tuberculoso, Dia 

do Jornaleiro e Dia da Secretária. Hoje aniversaria o ator e diretor 
Daniel Filho que completa 79 anos, o cantor Durval de Lima, o Xororó, 
parceiro de Chitãozinho que nasceu em 1957 e a tenista Martina Hingis 
que faz 36 anos.

O nativo do dia O nativo deste dia e grau de Libra é intuiti-
vo, idealista, e que se estiver disposto a ser 

perseverante, trabalhar duro seguindo suas crenças e convicções e pode 
aprender a gostar das suas responsabilidades. Consegue superar as con-
trariedades através dos valores morais. É uma pessoa talentosa e virtuosa, 
muito sensível e generosa. Gosta da literatura, jurisprudência e sempre 
age com muita diplomacia. Precisa evitar atitudes egoístas, afastando o 
ódio e a hipocrisia de seu coração. No lado negativo evite ser dispersivo 
ou excessivamente ciumento.

Simpatias que funcionam Para paque-

ra querer 

compromisso sério: Com 1 palito de dente, escreva 
o nome do seu pretendente em uma barra de manteiga. 
Coloque-a no congelador e depois de 7 dias retire-a de lá 
e diga: “Acabou-se o gelo; o meu amado fi cará derretido 
por mim e, cada vez mais, terá vontade de estar ao meu 
lado, assumindo um compromisso sério comigo. ” Use essa 
manteiga para fazer um bolo e, se for possível, convide seu 
amado para comê-lo com você. Jogue o palito de dente no 
lixo e utilize o resto da manteiga do jeito que quiser.

Dicionário dos sonhos
CAVALO – Em geral é bom aviso. Se for forte musculoso, 
indica vitória sobre seus inimigos. Possuir muitos cavalos: 
riquezas, abundância no futuro. Correndo: grande vitória. 
Branco: boas novas. Preto: aborrecimentos. De outra cor: 
doenças passageiras. Cavalga-lo com arreios: problemas com 
pessoas da família. Sem arreios: adultério ou infelicidade. Ver 
muitos: felicidade no jogo durante cinco a sete dias. Cavalo 
também é um símbolo masculino nos sonhos das mulheres. 
Números de sorte: 41, 33, 86, 90, 95 e 99.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Rodrigo Fischer

Estreado em Nova 
Iorque, apresentado em 
cinco países e premiado 
como melhor espetáculo 
de teatro de 2014 
em Brasília (DF) pelo 
Prêmio Sesc de Teatro 
Candango,Misanthrofreak 
é um espetáculo teatral 
do Grupo Desvio que 
aborda o fracasso, o 
erro e a difi culdade de 
tomar decisões de forma 
poética e lúdica

O solo “performático-
pop-clown-multimí-
dia” de Rodrigo Fis-

cher transita entre o cênico 
e o cinematográfi co a partir 
da interação com tecnologias 
que permitem a manipulação 
da cena em diversas instân-
cias pelo próprio ator que 

No espetáculo “Só”, cinco personagens 

transformam objetos como baldes, cadeiras em 

miniatura, pequenos aviões e muito mais em 

elementos poéticos e metafóricos.

Solidão
O espetáculo “Só”, do Grupo Sobrevento, 

aborda a solidão de forma delicada e, ao mesmo 
tempo, contundente, através das vulnerabilida-
des e sonhos de pessoas que buscam algo que 
nunca poderão alcançar. Com temática adulta 
e atmosfera onírica, o espetáculo comemora os 
30 anos aos quais o grupo dedica-se à maciça 
pesquisa em teatro de animação voltado para 
adultos. Maurício Santana, Sueli Andrade, Daniel 
Viana, Liana Yuri e Sandra Vargas interpretam 
as cinco personagens que transformam objetos 
como cadeiras em miniatura e pequenos aviões 
em elementos poéticos e metafóricos, dando 
vida à situações distintas e não sequenciais, que 
terminam por encontrar-se em suas solidões 
particulares.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel Albino Bairão, 42, 
Brás, tel.  399-3589. Sábados e domingos às 20h. Entrada franca 
Até 18/12.

Infantil
Produzir espetáculos para 

crianças é trabalho de grande 
responsabilidade, considerando 
que os pequenos estão cada vez 
mais exigentes e bem informados. 
O desafi o é ainda maior quando 
esses fatores estão somados à 
inocência e ao encanto da pouca 
idade. Partindo desta premissa, 
três aristas blueseiros criaram o 
grupo musical Língua de Gato. 
Trata-se de Ricardo Côrte Real 
(ator, cantor e compositor), Ruthe 
London (cantora e compositora), 
e Virgínia Rietmann (cantora e 
educadora). De forma lúdica e 
bem humorada, o trio encarna 
personagens – Gato de Gravata 
(Ricardo), Gata Cor de Rosa 
(Virgínia) e Gata Esperta (Ru-
the) – e interage com as crianças. 
As músicas são intercaladas por 
esquetes de textos breves e infor-
mais que despertam a curiosidade 
das crianças sobre o enredo das 
canções. 

Serviço: Espaço Promon, Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1830, Itaim Bibi, tel. 
3071-4236. Sábado (1) às 12h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia).

Internacional
A apresentação internacional o Concerto 

Engine é feito pela dupla de cantores e atores, 
Alejandro Tomás Rodriguez (Argentina) e Robin 
Gentien (França). Ao todo, serão doze músicas 

que a dupla vai tocar. Engine é um concerto de 
refi nadas e violentas guitarras: elétricas, clássi-
cas e acústicas, e um tropical ukulelê, marcadas 
pelas vozes dos dois atores/músicos.

Serviço: Espaço Cultural Opereta, R. Dr. Emilio Ribas, 168, Vila 
Sopreter, Poá.  Sábado (1) às 22h. Ingresso: pague quanto puder.

Paulo Ricardo

Idealizado para teatros e espaços menores, o show Paulo 
Ricardo & Trio mescla canções do “Novo Álbum” como 
“Sexy” a hits da carreira solo, como “Dois” e “Imagine”, 
passando pelos grandes sucessos do RPM, como “Rádio 
Pirata”, “Olhar 43”, “Alvorada Voraz” e outros, em versões 
eletroacústicas forjadas pela guitarra de Tuco Marcondes, 
pelos teclados de diversos recursos de Rubinho Cabrera e 
pela exuberante percussão de Guga Machado. No repertó-
rio, Paulo Ricardo também passeia pelos hits internacionais 
de seu CD e DVD “Acoustic Live”, como “Isn’t She Lovely”, 
de Stevie Wonder e “Honky Tonk Women”, dos Rolling Sto-
nes. Além de “Exagerado”, de Cazuza; e “Tempo Perdido”, 
de Renato Russo, que eram grandes amigos.

 Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda.Sexta (7) às 21h30 
e sábado (8) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 150.

Premiado

maneja luz, som, projeção, sen-
sores e câmeras por meio de 
um controle de Wii nas mãos. 
O espetáculo praticamente 
não possui diálogos ou falas. 
Tudo se concentra no que está 
sendo visto. Nesse sentido 
buscou-se potencializar a per-

cepção que o espectador tem 
do espaço cênico, bem como 
do próprio ator em cena. Por 
meio da utilização de projeções 
dispostas em diferentes níveis 
de profundidade do palco, é 
possível integrar de maneira 
orgânica mise en scene e ví-

deos projetados, que por sua 
disposição tornam-se parte do 
cenário e em alguns casos até 
objetos de cena.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. De 
terça a sexta às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 14/10.
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Teatro J. Safra

AMIGOS DE JESUS.

“Vós sois meus amigos se fi zerdes o que eu vos mando”. – Jesus. 
(João, 15:14.)
Em toda parte, Cristo possui: Legiões de admiradores, mas os tiranos da 
Humanidade também as adquiriram; Multidões de partidários, entanto, 
os verdugos de nações igualmente as tiveram; Grupos de incensadores, 
todavia os promotores das guerras de assalto e de extermínio também 
lhes conheceram a adulação; Filas de defensores intransigentes, con-
tudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de 
si; Assembléias de analistas, no entanto, os chefes transviados, que 
passaram nas eminências da História, ainda hoje contam com elas.
Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da Terra de 
inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores 
e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade 
também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da 
perturbação e da delinqüência não conhecem amigos, de vez que 
o tempo se incumbe de situa-los no ponto certo que lhes cabe na 
vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos com-
panheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam 
em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos 
se lhe sobrepõem à crucifi cação. E esses amigos que existem, no 
seio de todas as fi losofi as e crenças, não se distinguem tão só por 
legendas exteriores, mas acima de tudo, porque se associam a Ele, 
em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe 
os ensinos.

Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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