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O Sr.
Burns, em
relação a 
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natural
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cargo fica 
desocupado

Senhores
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Tomie
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Espanha,
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mineira
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a Louca
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ge Mario
Bergoglio
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(símbolo)
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através
do CEP

Letra do 
medica-
mento

genérico

(?)
Reymond,
ator de "O
Caçador"

Dar (?) 
luz: parir
Nosso, 

em inglês

Positivo!

Golpe co-
mo o "jab"

Modo de
proceder
Utensílio
eleitoral
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(símbolo)

(?) de
choque: o

"taser"

A lei mo-
saica (Rel.)

(?) de
Campos,
região do
pré-sal

que mais
produz

petróleo

Instância
psíquica 

Alicerce

Já (?):
acabou

Sensacio-
nal (gír.)

Calendário de
atrações divulgado
por uma emissora
O ângulo de 90º

Cauteloso
Copo-de-

leite 
(Bot.)

Cão de grande (?):
dálmata ou husky

Mamífero insetívoro
dotado de espinhos

Está apto
Órgão que
congrega países das

Américas (sigla)

Postura
para foto
Achar en-
graçado P O S E

3/our. 5/porte. 6/arraso. 7/açucena — barraco. 8/vacância.

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

Esta segunda, o décimo oitavo dia da lunação é muito benéfi co, mas nele devemos evitar as viagens. Lua fora de curso 
as 12h47 até ingressar em Gêmeos nesta terça-feira. Por isso, à tarde é melhor adiar decisões importantes ou atividades 
para as quais esperamos desdobramentos futuros. As ações empreendidas acabam sendo um desperdício, uma perda de 
tempo ou tendem a dar errado. As coisas podem não sair como planejadas, ou podem estar baseadas em falsos julgamen-
tos, e pior, não dar em nada. Pela manhã, maior sensualidade e facilidade para conquistar a atenção das pessoas tanto 
no lar como no trabalho.
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Com a Lua fora de curso a tarde é 
bom ater-se aos assuntos sem grande 
importância na parte da manhã. Será 
mais fácil mudar de hábitos a tarde. 
Evite as atitudes egoístas que geram 
rompimentos com as pessoas. Tro-
que ideias com as pessoas e poderá 
obter soluções. 78/678 – Verde.

Controle as emoções pela manhã que 
tendem a provocar situações tensas 
que afastam as pessoas. Procure 
conceber planos em comum acordo 
com uma grande energia e força. 
Final do dia será bom para organizar 
as ideias e procurar o diálogo com as 
pessoas. 52/152 – Amarelo.

Aguarde a Lua ingressar em seu 
signo pois fi cará fácil trocar infor-
mações, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste ciclo. Use o talento criativo 
acentuado para o que pretende 
realizar. A sua habilidade ajuda a 
manter relacionamento cada vez 
mais prazeroso. 33/133 – Verde.

O relacionamento amoroso precisa 
de diálogo que ajudará a aumentar 
seus sentimentos. Sentirá maior 
segurança, tranquilidade e harmonia 
no seu lar. Certas dúvidas podem tra-
zer perturbações no trabalho e no lar. 
Evite alimentar fantasia íntima que 
afasta a realidade. 92/392 – Azul.

Esta é uma fase em que mostra a 
versatilidade no pensar e o bom uso 
da palavra na comunicação humana. 
O Sol entrando na casa da família, 
o aproxima de suas raízes. A Lua 
fora de curso de tarde aconselha a 
seguir o que foi planejado. 90/590 
– Branco.

Uma perturbação passageira pode 
acontecer na relação amorosa. 
Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir, a vida 
fi nanceira irá melhorar. As suas 
relações devem melhorar através do 
diálogo, que não deve ser crítico ou 
detalhista. 42/142 – Amarelo.

À tarde é melhor adiar decisões im-
portantes ou atividades para as quais 
esperamos desdobramentos futuros. 
As ações empreendidas acabam sen-
do um desperdício ou tendem a dar 
errado. Procure saber quais são seus 
principais desejos e dê um passo para 
realizá-los. 03/103 – Cinza.

Algumas transformações pessoais 
precisam ser feitas esta semana. Evi-
te confusões de manhã, mantendo o 
equilíbrio nas relações. Dedique-se 
ao trabalho e terá um bom retorno 
dele depois do aniversário. Começa 
uma fase de recolhimento, a mais 
delicada do ano. 34/734 – Verde.

O desenvolvimento de suas ativida-
des torna você mais forte e com enor-
me disposição. O forte interesse por 
atividades agradáveis pode ajudar a 
aumentar seus ganhos materiais. Irá 
alcançar uma posição mais fi rme e 
segura em suas atividades pessoais 
esta semana. 93/293 – Amarelo.

Pode haver uma ou outra mudança, 
mas terá chance de melhorar e 
prosperar. Precisa manter a calma 
numa situação difícil no ambiente 
de trabalho. Se souber agir tudo 
será vencido. Caso contrário, pode 
ser levado a rompimentos bruscos, 
sem manter diálogo pela manhã. 
39/239 – Verde.

Uma atitude positiva pode ser 
responsável por mudanças posi-
tivas na relação sexual. Supere 
as difi culdades com coragem e a 
cabeça erguida. Procure o laser e 
a diversão, que aproximam alguém 
de seu convívio. Aguarde, em breve 
terá chance de vislumbrar novos 
horizontes. 49/149 – Azul.

De tarde a Lua em Touro estará 
fora de curso provocando confl itos 
nas relações com amigos e a pessoa 
amada. Um novo ciclo de vida começa 
na sua vida, devendo usar de muita 
força de vontade e persistência. Use 
de otimismo ao tomar suas atitudes a 
tarde e a noite. 46/446 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Outubro de 2016. Dia de Santo Inácio de Antioquia, 
São Vítor, São Mariano, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. 
Dia do Profi ssional de Propaganda, Dia da Indústria Aeronáutica 

Brasileira, Dia da Apicultura, Dia Nacional de Vacinação e Dia do 

Eletricista.  Hoje faz aniversário o ator Nuno Leal Maia que faz 69 anos, 
a atriz Margot Kidder, que nasceu em 1948 a atriz Bárbara Paz que faz 42 
anos e a atriz, cantora e dançarina Negra Li que nasceu em 1979. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é amável, ambicioso, idealista e carismático. 
Mesmo quando tem confi ança na sua intuição a tendência à impaciência ou a 
excesso de entusiasmo indica que precisa evitar agir com precipitação. Esperto, 
independente, prefere utilizar o seu conhecimento de forma específi ca para 
desenvolver uma especialização, o que o leva a ser bem-sucedido. Tanto a 
família como a pessoa amada são sempre muito importantes para esse libriano 
que é sensível e emocional no que se refere à sua vida privada e aos seus 
negócios. Uma de suas características mais notáveis é a sinceridade.

Simpatias que funcionam
Desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 pedaço de 
papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer mate-
rial sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. 
Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao seu 
anjo da guarda para que você volte a ter amizade com 
a pessoa que deseja. Depois, jogue o papel no lixo e 
use a pirâmide para decorar o seu quarto.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sa-
bedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. 
Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, sonhar 
com bolsa é aviso de felicidade no amor e que seus 
desejos se tornarão realidade. Números de sorte: 20, 
29, 32, 45 e 68

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

ORAÇÃO E ATENÇÃO: Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quais-
quer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da Divina 
Providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas 
para que te certifi ques quanto às indicações do Alto. Qual ocorre ao Sol 
que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe 
roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios 
raios, Deus conta com milhões de mensageiros que Lhe executam os 
Excelsos Desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá 
por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, 
as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a 
advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te 
alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa 
nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze 
o caminho. Mais que isso. As respostas do Senhor, às tuas necessidades 
e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos 
a te subirem do coração ou dos próprios raciocínios e a descerem do 
cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, 
pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com 
a pessoa que se te afi gura providencial para a troca de confi dências, 
nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas 
emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te 
fulgem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância 
do Bem Eterno. O próprio Jesus, o Mensageiro Divino por excelência, 
guiou-nos à procura do Amor Supremo, quando nos ensinou a suplicar: 
"Pai Nosso, que estás no Céu, santifi cado seja o Teu nome, venha a nós 
o Teu reino, seja feita Tua vontade, assim na Terra como nos Céus..." E, 
dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos a escolher um 
lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto Ele mesmo demandava 
a solidão para comungar com a Infi nita Sabedoria. Recordemos o Divino 
Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemen-
te; imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, 
esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de 
Deus, mas também a fi m de aceitá-las, reconhecendo que as respostas 
do Alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, 
pareçam contra nós. Emmanuel (De "À luz da oração", de Francisco 
Cândido Xavier - Espíritos diversos)
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Contação
de Histórias

Entediado, em meio a um 
deserto, um viajante decide 
criar um jardim. Mas como fazê-
lo? O espetáculo “Meu Jardim” 
fala de esperança, de sonho, do 
desejo e da possibilidade de 
transformar o mundo em uma 
paisagem que poderia ser o 
Irã, como poderia ser o Brasil. 
A montagem utiliza elementos 
visuais e sonoros próprios da 
cultura brasileira e se aproxima 
da cultura iraniana. Juntas, 
curiosamente, parecerão fa-
miliares a cidadãos de todo o 
mundo.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel 
Albino Bairão, 42, Mooca, tel. 3272-9684. 
Sábados e domingos  às 11h. Entrada franca. 
Até 06/11.

Nilton Bicudo como Myrna,

a conselheira rodriguiana.

Monólogo
Ninguém jamais viu a cara 

de Myrna. Só havia uma certe-
za: tratava-se de uma mulher 
que distribuía conselhos sen-
timentais nas páginas de um 
jornal no fi m dos anos 40. O 
ator Nilton Bicudo criou uma 
imagem para representar 
no monólogo cômico esse 
pseudônimo feminino do dra-
maturgo Nelson Rodrigues. 
Elegante e sóbria, a perso-
nagem surge com um cabelo 
curto e grisalho e, diante de 
um microfone, refl ete sobre 
relacionamentos, inquieta-
ções e solidão feminina. 

Serviço: Av. Paulista, 2073, Bela Vista, 
tel. 3170-4059. Domingos às 15h. Ingresso: 
R$ 50. Até 11/12. 

Solidão
Celso Frateschi apre-

senta espetáculo baseado 
em obras do russo Fiódor 
Dostoievski (1821-1881), 
o monólogo “O Subsolo”. 
Frateschi dá vida a um fun-
cionário público aposentado 
que se trancou em um apar-
tamento e mal sai de lá, ta-
manho seu inconformismo 
com a hostilidade percebida 
fora de seus limites. O espe-
táculo possibilita múltiplas 
leituras, principalmente em 
relação ao próprio artista, 
conhecido pela forte mili-
tância política. 

Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Bar-
bosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. 
Domingos às 19h. Ingresso: R$ 60. 
Até 04/12.

No show Hammond Grooves são interpretados alguns 
sucessos do estilo soul/jazz e temas autorais. Entre uma 
música e outra conta histórias, curiosidades, recomenda 
discos e livros sobre este fascinante universo musical. Com 
Wagner Vasconcelos: Bateria. Filipe Galadri: Guitarra.

Serviço: Auditório da Livraria Cultura do Shopping Bourbon, R. Turiassú, 
2100, Perdizes, tel. 3874-5050. Terça (18) às 19h30. Entrada franca.

Hammond Grooves

Com direção de Jô Soares, “Tróilo e Créssida”

traz Adriane Galisteu e Maria Fernanda Cândido no elenco.

Acompanhado por 
Adriane Galisteu 
e Maria Fernanda 
Cândido, o diretor e 
apresentador Jô Soares 
apresenta sua versão 
para Tróilo
e Créssida, de
William Shakespeare
(1564-1616)

Considerada um dos 
textos menos conhe-
cidos do bardo inglês, 

a peça se passa na Guerra 
de Tróia, quando Tróilo, 
um dos filhos do rei Príamo, 
apaixona-se por Créssida, 
a filha do sacerdote traidor 
Calcas, que passou para o 
lado dos gregos depois de 
prever que o exército troia-
no perderia o conflito. O jo-
vem enamorado pede ajuda a 
Pândaro, o tio da dama, para 
se aproximar dela. Embora 
corresponda ao amor do 
rapaz, Créssida finge indi-
ferença para se proteger 
de toda a circunstância. As 
disputas pelo poder e os 

Guerra de Tróia
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episódios conhecidos dessa 
guerra são o plano de fundo 
da história dos apaixonados. 
Com Adriane Galisteu, Maria 
Fernanda Cândido, Marco 
Antônio Pâmio,  Luciano 
Schwab, Otávio Martins, 

Tuna Dwek, Giovani Tozi, 
Nícolas Trevijano, Paulo Mar-
cos, Fernando Pavão, Ando 
Camargo, Luiz Damasceno, 
Guilherme Sant’anna, Kiko 
Bertholini, Felipe Palhares, 
Ataíde Arcoverde, Ricardo 

Gelli, Eduardo Semerjian, 
Cláudia Manzini, Ivana Oli-
veira, Juliana Carvalho, Luzia 
Reis e Zelia Costa.

Serviço:. Teatro do Sesi São Paulo, Av. 
Paulista, 1313, Bela Vista, tel. 3146-7405. De 
quarta a domingo às 20h30. Até 18/12.
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