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Feng shui, 
acupuntura

ou do-in

(?) da mo-
da, tema
de artigos
femininos

"O Poder
de (?)",
filme de

ação

511, em 
algaris-

mos
romanos

"Os bons
morrem

(?)" (dito)

Raça de
gado

indiano

(?) Lopes,
sambista
e escritor

O respon-
sável pelos
atabaques

(Rel.)

Moradas 
construí-
das pelos
esquimós

Santo-(?),
religião

criada na
Amazônia

O santo
protetor

dos
ourives

"Roll (?)",
técnica

usada em
depilação

Célula
fotorre-
ceptora

da retina

Cometa,
em inglês

Repartidos

Sufixo
diminu-

tivo

Menina,
em

espanhol

O que a
fofoqueira

passa
adiante

Desenho
de Maomé 
que motivou
os ataques
à revista
"Charlie
Hebdo"

Ação 
do mal-

agradecido

Cobra o
devedor

Benefício
usado em
veículos
públicos

(?) livre: o
crawl

Prática circense com
panos de seda, ado-

tada em
ginástica

"American
(?)", show 
de calouros
Engane-se

Hora
(símbolo)

Manhosos;
velhacos

Monograma
de "Rita" 

Criação de
Spielberg

C E D O

2/on. 3/gir — ogã. 4/elói — idol. 5/chica — comet — daime — iglus.

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

Esta sexta, o décimo quinto dia da lunação metade do mês lunar e entrada da fase da lua cheia, melhora as relações afetivas e faci-

lita a solução de assuntos relacionados ao trabalho. A Lua faz aspecto positivo com Vênus e deixa o astral mais suave. As brigas da 

noite anterior podem ser apaziguadas. Em seguida, a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Áries um pouco depois do meio-dia 

e o astral fi cará mais agitado. Mercúrio em aspecto positivo com Saturno deixa a comunicação mais responsável e estruturada. 

Momento de seriedade e de fechar acordos sólidos. A Lua em aspecto difícil com Júpiter à noite pode nos fazer exagerar e cometer 

excessos. Vá com calma em todos os setores nesta sexta de Lua Cheia, nem sempre um bom para os apaixonados.
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Suas atitudes podem atrair ou afas-
tar as pessoas. Não tenha pressa, 
procure concentrar-se mais naquilo 
que deseja. Ainda enfrenta situação 
incerta no trabalho, mas logo terá o 
resgate de oportunidades perdidas, 
tendo uma nova chance se acha que 
anda sem sorte 40/940 – Branco.

A Lua faz aspecto positivo com Vênus 
e deixa o astral mais suave. As brigas 
da noite anterior podem ser apazigua-
das. Pode surgir uma nova paixão em 
sua vida. Os assuntos sentimentais 
estão favoráveis e a noite será boa 
para se divertir. 93/193 – Azul.

Ansiedade muito forte logo de 
manhã pode levar a querer mais 
do que convém ao bom senso. Isso 
vale tanto para a alimentação como 
para planos arriscados ou fora da 
realidade. Novas situações podem 
surgir, dando oportunidade de se 
dedicar a algo que sempre desejou 
fazer. 36/436 – Branco.

Mercúrio em aspecto positivo com 
Saturno deixa a comunicação mais 
responsável e estruturada. Mas nem 
tudo pode ocorrer como era espera-
do, mas determinação e a intuição 
são mais fortes. Faça planos, mas 
aceite alterar algo no meio do cami-
nho se for preciso. 23/723 – Azul.

Lute por melhores condições, sem 
gastar tudo o que ganhar neste fi nal 
de ano. Os assuntos sentimentais, à 
saúde e aos interesses fi nanceiros 
estão favoráveis, mas o dia não é 
bom para viagens. A Lua em Áries 
dá senso de dever e profi ssionalismo 
em alta. 34/534 – Amarelo.

O contato com pessoas lhe fará muito 
bem nesta nova fase. Inicie estudos 
e realize viagens que prometem ser 
muito felizes e prazerosas devem ser 
programadas neste fi nal de outubro. 
Com a Lua em Áries a tarde procure 
concentrar-se mais naquilo que quer 
alcançar. 67/467 – Verde.

A determinação e a intuição são os 
dons que deverá usar. A vitalidade e 
a disposição emocional são positivas 
para o relacionamento íntimo. Irá 
completar um ciclo de transfor-
mações que começaram a ocorrer 
nos meses anteriores em sua vida. 
98/498 – Verde.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Vá com calma em 
todos os setores nesta sexta de Lua 
Cheia, continua vivendo uma fase 
em que será mais fácil alcançar a 
satisfação dos desejos mais secretos 
e íntimos. 49/149 – Bege.

Atitudes fi rmes e decisivas irão di-
minuir os problemas que vem sendo 
enfrentados por muitos nativos de 
capricórnio. O senso de realidade 
aponta para maior atenção para os 
detalhes. À tarde e à noite haverá 
maior animação, pique e otimismo 
para divertimentos. 29/329 – Ama-
relo.

Pode iniciar novos empreendi-
mentos que melhorem a carreira 
profi ssional. E não desista de uma 
conquista difícil, achando que é 
impossível. O dia é muito favorável 
aos assuntos sentimentais, mas não 
é bom para viagens de última hora 
ou qualquer coisa não programada. 
33/433 – Verde.

No fi nal do dia fi cará exigente, que-
rendo fazer coisas que realmente 
tiver a ver com você. Vá aos poucos 
conquistando, sem pressa aquilo 
que planejou para os próximos 
meses. Precisa dominar a rispidez 
e demonstrar maior tolerância no 
dia-a-dia. 81/281 – cinza.

Vá com calma em todos os setores 
nesta sexta de Lua Cheia, nem 
sempre um bom para os apaixona-
dos. Este é o momento de dar mais 
atenção a quem o ama, aos familia-
res ou amigos. Será interessante 
que procure se concentrar mais 
nos negócios neste fi nal de mês. 
28/328 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 14 de Outubro de 2016. Dia de São Calixto I, São Bernardo, 
Santa Fortunata, e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a paz. Dia Nacio-

nal da Pecuária. Hoje aniversaria o ator Roger Moore que faz 89 anos, 
o músico, compositor e cantor Arlindo Cruz que nasceu em 1958, o ator 
Marcos Breda que completa 56 anos e a atriz e diretora Carla Camurati 
que também nasceu em 1960.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau, é charmoso, amigável com uma mente 
sensível e poderosa. Possui um grande desejo de amor e amizade. Com a sua 
vitalidade física natural provavelmente atrai muitas mudanças e diversidade 
em sua vida e gosta de se manter ativo e ocupado. Muitas vezes explode 
com facilidade, outras vezes mostra uma incrível paciência. Gostam de 
viagens, divertimentos e das coisas belas de vida. Uma das suas melhores 
características é o talento para a harmonia, que é o símbolo de seu signo. 
Gentil, compreensivo e leal e também muito emocional. No lado negativo 
deve controlar a inquietude.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, papel 
branco liso e açúcar. Como fazer: faça em qualquer 
dia da lua Nova. Escreva três vezes no papel o nome 
completo dele em forma de cruz. Jogue uma pitada de 
açúcar sobre o papel e dobre três vezes sem deixar o 
açúcar cair. Ponha o papel dobrado embaixo do pé da 
cama no lado direito.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferiori-
dade. Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito 
na vida. Vê-lo bruto, receberá um presente. Em 
forma de joia, muitas despesas e gastos fi nanceiros. 
Possuir muitos, cuidado pois suas ambições só serão 
realizadas de forma desonesta. Números de sorte:  
53, 65, 76, 90 e 97.
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Musical
O espetáculo “O Enigma da Deusa” é um musical baseado na lenda 

celta de Deirdre e Naois, onde fala sobre uma mulher que foi amaldi-
çoada desde o ventre de sua mãe a colocar um reino inteiro em ruínas. 
Para aplacar a maldição, e ainda assim impedir a morte da criança, o rei 
Conaccher ordena que a menina seja criada longe de todos até atingir a 
maturidade. Mas a menina não deveria ter nascido e agora é tarde de-
mais... Com Larissa Idalgo, Flávio Wongálak, Karla Estevão, Iza Bianco, 
Vitor Súnega, Fernanda Ferretti, Marcelo Miranda, Rafaella Blat, Vinnie 
Cofer, Tônia Nogueira e Rafaella Blat. 

Serviço: Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900 - B, Assunção, São Bernardo do Campo, 
tel. 4109-6262. Domingo (23) às 19h. Ingresso: R$ 50.

Rock
A banda Verônica Decide Morrer recentemente lançou seu 

primeiro álbum, que leva o nome do grupo. A sonoridade, 
aclamada pela crítica como um suspiro de criatividade na 
pasmaceira do rock nacional, é infl uenciada pela cena Post-
Punk, New Wave e pelas ruas e esquinas da capital cearense, 
Fortaleza. Uma originalidade que pulsa a cada faixa... E por 
falar em originalidade, a banda também se difere de tudo que 
você já ouviu ao explorar um universo de possibilidades e 
desejos por meio da personagem travesti Verônica Vallentino. 
Temas como gênero e sexualidade estão presentes em letras 
fortes e empoderadas.

Serviço: Sede Luz do Faroeste, R. Do Triunfo, 305, Luz, tel. 3362-8883. Sextas às 21h. 
Ingresso: R$ 20. Até 28/10.

“Caminho da Roça”: as comadres Durvalina (Antônia Matos)

e Maricota (Simone Grande).

Na peça “Caminho da Roça”, as comadres Durvalina (Antônia 
Matos) e Maricota (Simone Grande) têm pesadelos com o saci e 
a mula sem cabeça, a ponto de não saírem de casa. Mas elas são 
obrigadas a enfrentar seus pesadelos quando encontram uma 
viola mágica, com poderes especiais. A dupla precisa, então, 
achar coragem para correr em busca das verdadeiras donas do 
objeto, uma avó e uma neta (interpretadas pelas mesmas atri-
zes). Com vinte anos de estrada, As Meninas do Conto tiram de 
letra o desafi o de viver diferentes personagens, cada um com 
um trejeito divertido. A direção, assinada por Erick Nowinski, 
mescla bonitas canções, cenas cômicas de arrancar gargalhadas 
e algumas surpresas. 

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Quartas e domingos às 15h 
e as 17h. Ingresso: R$ 17. Até 16/10. 

Homenagem
Uma Saudação a Whitney Houston, show em homenagem à cantora e 

também atriz norte-americana traz canções que encantaram públicos de 
todo o mundo, interpretadas por Vanessa Jackson, acompanhada por back-
vocals, músicos e grande elenco. Algumas das músicas que fãs poderão 
ouvir são Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You, I 
Look fazem parte do repertório, além de uma sessão especial dedicada 
aos fi lmes que interpretou como Falando de Amor, Cinderela, Um Anjo 
Em Minha Vida e o clássico O Guarda Costas. Com fi gurino baseado nos 
originais que marcaram a carreira de Whitney. Com Vanessa Jackson. 

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, 
tel. 3448-5061. Domingo (26) às 20h. Ingresso: R$ 120.

Musical “O Fino no Samba”.

O musical “O Fino no 
Samba” apresentam 
três cantores da 
noite que convidam o 
público a um passeio 
pelo melhor do samba

Esse é o mote que traz 
à cena: Rosa do Mor-
ro, João do Pandeiro 

e Zé da Quebrada, vividos 
pelos atores Heloísa Jorge, 
Guilherme Silva e Esdras de 
Lúcia, respectivamente. No 
roteiro musical contamos 
com letristas como: Pauli-
nho da Viola, Paulo Cesar 
Pinheiro, Benito de Paula, 
Caetano Veloso, Agepê, entre 
outros, todos pertencentes à 
elite do samba brasileiro. As 
músicas serão executadas 
ao vivo e um corpo de baile 
dará o contorno às cenas, 

“O Fino no Samba” 

mostrando toda a elegância do 
samba. Com Heloisa Jorge, Gui-
lherme Silva, Esdras de Lúcia 

e bailarinos: Michelle Tobias, 
Adeilton Ribeiro, Rafael Leal 
e Kauê Ribeiro. 

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 
344, República, tel. 3255-1979. De terça 
a quinta às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia). Até 24/11.
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Poderes especiais
Roberto Oya

HÓSPEDES. Convite é responsabilidade para quem o formula. O 
hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum 
amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência 
dos anfi triões, a fi m de hospedar-se com eles, sem aviso. Se a pessoa 
não pe convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e 
precisa valer-se da moradia deles para certos fi ns, mesmo em curto 
prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura 
saber de alguém, quanto à possibilidade de hospedagem e não 
recebe resposta, procederá corretamente, buscando um hotel, de 
vez que o amigo consultado talvez tenha difi culdades, em casa, que, 
de pront6o, não possa resolver. Um hóspede para ser educado não 
entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa 
alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos 
dos anfi triões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos 
domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão 
organizado e tão limpo, quanto possível. Grande mostra de educação 
acatar os pontos de vista das pessoas amigas, na residência delas. 
Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo 
de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece aco-
lhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, 
principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá 
em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratifi -
car, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas 
residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de 
nos servir. Livro Sinal Verde – F.C. Xavier.
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