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Que
exerce

bem o seu
ofício

A ação de
caráter

libertador

Loja que
vende

lentes de
contato

Letra que
precede o
apóstrofo

Eugénio
de Castro,

poeta
português

Coordena
o esforço
olímpico
(sigla)

Peça
elástica 

do gram-
peador

É trocado 
por "is" no
plural de 

"qualquer"
Batman, 

em relação
a Alfred

(HQ)

Saqueiam
(após a
batalha)

Célula que
conduz o
impulso
nervoso

Quelônio 
exclusi-
vamente
terrestre

O menor
número
com 3
dígitos

A função da
cirurgia

de fissura
labial

Indicador
da econo-
mia nacio-
nal (sigla)

(?)
Jazeera, 

rede de TV
do Catar

Domes-
ticar

(animal
bravio)

Apoio
para se
passar
roupas

No de
1989 caiu
o Muro de

Berlim

O da Kombi
situa-se 

na traseira
do carro

"Pinga (?)
Mim",

música
sertaneja

Comovi-
dos com o 
sofrimen-
to alheio

Marca do
governo
ditatorial

A mitolo-
gia de Odin

Poema
grego

Ajuda, 
em inglês

Deus
egípcio

Perna, 
em inglês
A Pátria

de Abraão

(?)-se:
afligir-se

Tsunâmi

Are, hectare e
alqueire Símbolo

(?): representa a
unidade de um país

Boleia
Amuleto
contra 

olho gordo

Variedade
de alface
Instrumento
de igrejas

Feitio do
ancinho

(?) bar,
festa com

bebida
liberada
(ingl.) 

M O L A

3/aid — leg. 4/figa — open. 6/carona — jabuti. 9/americana — redentora.

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

Esta terça, o décimo nono dia da lunação é muito benéfi co para resolver assuntos sociais e familiares. Com a Lua 
em Gêmeos as 12h31m desta terça o dia é ótimo dia para divulgação de trabalhos. Fazer a propaganda de um tra-
balho ou serviço. As pessoas interessadas estarão mais receptivas e dispostas a negociar. Diversifi que os assuntos 
do trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas 
simultaneamente. Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que 
questões de ordem prática.
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As pessoas interessadas estarão mais 
receptivas e dispostas a negociar. 
Diversifi que os assuntos do trabalho 
ou dos estudos. Durante todo o dia 
determinação e coragem, inclusive 
para recomeçar. À noite ainda 
ocorrem confusões nas relações, 
tanto sociais, amorosas e conjugais. 
77/377 - Laranja

Com o Sol em sua casa sete, poderá 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Com a Lua em 
Gêmeos a tarde há intensidade emo-
cional que pode aumentar as emo-
ções. De manhã confi ança e otimismo 
até com novos ganhos materiais ou 
fi nanceiros. 62/862 – Azul.

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. O dia é animado, 
com maior confi ança e otimismo, fa-
zendo com que se procure o diálogo 
e soluções. Algo novo pode surgir 
dando oportunidade de se dedicar 
mais a sua carreira profi ssional. 
07/607 – Amarelo.

É momento de ampliação da sensi-
bilidade e da emotividade com a Lua 
em Gêmeos. Forte desejo de maior 
intimidade podendo iniciar namoro 
ou fi car com alguém atraente. Com 
o Sol na casa cinco pode retomar 
suas atividades profi ssionais com 
força total. 29/129 – Cinza.

O estimulo é muito forte para inten-
sas relações e diálogos produtivos 
pois com a Lua em Gêmeos a comu-
nicação está favorecida durante todo 
o dia. Lute por melhores condições, 
mas não cometa exagero no fi nal 
do dia e evite dívidas antecipadas. 
34/634 – Amarelo.

Um dia em que conviver com novos 
ambientes e conhecer outras pesso-
as e fazer amigos lhe fará muito bem 
nesta nova fase. À noite será melhor 
pegar leve. Será uma fase de certa 
indefi nição, as coisas parecem fi car 
nubladas e difíceis 90/490 – Verde.

A vitalidade e a disposição emocional 
ajudam nas suas atividades. Com 
empenho terá os resultados espe-
rados em breve. As transformações 
começam a se defi nir e o que foi 
iniciado se consolidará neste próximo 
mês de novembro, esteja preparado. 
43/443 – Verde.

Seja tolerante com as pessoas que 
não tem a mesma visão, evitando 
atritos, tanto no amor como nas 
amizades. A tendência é para o 
autodomínio em favor de objetivos 
estratégicos que desejamos alcançar 
neste fi nal de outubro. Com jeito 
poderá alcançar a satisfação de um 
dos seus desejos. 55/355 – Cinza.

Terá um envolvimento novo fora do 
seu ambiente. O dia será animado de 
astral elevado, confi ança, otimismo e 
as melhores perspectivas dando um 
bom entendimento.  Atitudes fi rmes 
e decisivas irão diminuir os proble-
mas que podem ocorrer e levar ao 
desânimo. 26/326 – Marrom.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição de vida 
neste fi nal de ano. O maior prestígio 
pessoal dará chance de aumentar 
seus ganhos através do trabalho. 
Não desista de uma conquista que 
deseja, alcançará estabilidade que 
persegue há muito tempo, em breve. 
65/465 – Vermelho.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam bele-
za e diversão. O dia é bom para o 
trabalho, os negócios, bom para a 
saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. Está na hora de 
aprender mais, estabelecer novos 
contatos e ter uma nova visão da 
vida. 79/879 – Azul.

Este é o momento de melhorar a 
vida material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu, dando mais 
atenção a quem o ama. A vida sexual 
ganha novo ímpeto com aumento 
dos desejos através de fantasias que 
serão realizadas. 21/421 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 18 de Outubro de 2016. Dia de São Lucas, São Paulo da Cruz, e Dia 
do Anjo Eiael, cuja virtude é o alívio. Dia Internacional do Controlador de 

Vôo, Dia do Estivador, Dia do Pintor (de parede, de carro) e Dia do 

Médico. Aniversários: o cantor e guitarrista Chuck Berry que chega aos 90 
anos, o ator Jean Claude Van Damme que nasceu em 1960, a tenista Martina 
Navratilova que faz 50 anos e o ator Zac Afron que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau possui determinação, fi rmeza e ambição. Ativo, 
com necessidade de enfrentar desafi os, gosta de se manter ocupado e normal-
mente se envolve em algum tipo de empreendimento. Capaz, trabalhador e 
responsável pode assumir cargos de autoridade. Procura sempre estabelecer 
bases bastante sólidas para seus empreendimentos e a ser muito exigente. 
Tende a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para 
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral, 
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada diante da vida. Sempre 
defende aquilo em que acredita e se coloca contra a ideia dos outros.

Simpatias que funcionam Para ter sor-

te e harmo-

nia no lar: Durante 1 mês, nas manhãs de quarta-feira, 
jogue 1 pitada de sal grosso em cada cômodo de sua 
casa, mas não deixe que ninguém veja. Enquanto isso, 
mentalize que está neutralizando todas as energias 
negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo 
proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso 
nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.
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Noite autoral
Em 28 de outubro,  acontece 

noite autoral com o trio Falso 
Coral e com os cantores e 
compositores Silvia Sant’Anna 
e Gabriel Coelho. O grupo 
mineiro-paulistano Falso 
Coral lançou recentemente o 
EP “Folia e coleciona apresen-
tações pelo CCSP, Sensorial 
Discos e Elevado SP. Silvia 
Sant’Anna, por sua vez, se 
prepara para o lançamento do 
EP “Ninho”, que mescla can-
ções em inglês e português. O 
cantor e compositor Gabriel 
Coelho segue mostrando os 
pensamentos surgidos no 
escuro do seu quarto com o 
EP “Tempestade”.

Serviço: Grazie a Dio, R. Girassol, 67, Vila 
Madalena. Sexta (28) às 22h. Ingressos: R$ 
20 (antecipado) e R$ 25 (porta).

Internacional
Show do cantor inglês Jamie Cullum. O artista, 

que ganhou notoriedade com o álbum Twentyso-
mething, sobe ao palco  para apresentar releituras 

de clássicos da música, além das composições 
próprias que fazem dele um dos artistas mais 
respeitados da atualidade.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Santo Amaro. 
Sexta (21) às 22h. Ingressos: de  R$ 250 a R$ 480.

Walmir Borges

Com um nome consolidado no meio musical, o cantor, 
compositor e produtor Walmir Borges consegue imprimir 
sua marca de suingue, sofi sticação e modernidade mesmo 
quando faz releituras de antigos sucessos. É o que vai 
acontecer em sua apresentação no Bourbon Street, na 
qual fará uma homenagem a Djavan e contará, ainda, 
com a participação da cantora Luciana Melo.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-
6100. Quinta (20) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

Música caribenha
Havana Brasil, formada por alguns dos mú-

sicos mais renomados de São Paulo, apresenta 
um show que mistura os ritmos latinos com o 
tempero brasileiro. No repertório estão clássicos 
da música afro-cubana e caribenha como: “Oye 
como va” e “Guantanamera”, pérolas como: “Ten-
ga Fé” de Rubem Blades, “Mi Tierra” de Gloria 
Estefan, “Echale Limon”, de NG la Banda, além 
de releituras de músicas brasileiras com arranjos 
latinos para composições de Carlinhos Brown, 
Nando Reis, Marisa Monte, Dorival Caymmi, 
Pixinguinha, entre outros.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, 
tel. 5095-6100. Domingo (23) às 21h50. Ingresso: R$ 32. Havana Brasil

O espetáculo tem no elenco três atores com Síndrome de Down,

e discute questões como democracia e representatividade.

Inspirado no clássico 
infantil da escritora 
Ruth Rocha, o 
espetáculo “O Reizinho 
Mandão” volta a ser 
apresentado no mês 
das crianças

No elenco, estão os ato-
res Ariel Goldenberg e 
Rita Pook, do premiado 

fi lme “Colegas” e Joana Mo-
carzel, da novela “Páginas da 
Vida”. O espetáculo é pioneiro 
na diversidade e inclusão, 
protagonizado por três atores 
com síndrome de down. A obra 
ganhou o Prêmio Incentivo 
ao Teatro Infantil e Jovem do 
Estado de São Paulo 2015, nas 
categorias Melhor Atriz Coad-
juvante (Rita Pook) e Melhor 
Figurino (Luciano Ferrari), 
além da indicação de Melhor 
Direção para Roberto Lage. A 
montagem integra o “Projeto 
Ruth Rocha, 50 Anos, A Aven-
tura de Ler”, que comemora 
o cinquentenário da escritora. 
Na peça depois da morte de 
um rei bondoso e justo, assu-

Especial
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me o trono o seu fi lho, mimado 
e mandão. Além de criar leis 
absurdas, seu autoritarismo 
faz o povo literalmente perder 

a voz. Democracia e liberdade 
são questões presentes na obra, 
que levanta a importância de 
politizar os pequenos desde a 

infância.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. 
Paulista, 149, Bela Vista, tel. 2168-1700. Sá-
bados às 16h. Entrada franca. Até 30/10.

Samba
Divulgação

JESUS E PAZ

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo 
a dá...” – Jesus. (João, 14:27.)
A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa.
A paz do espírito é serviço renovador.
A primeira é inutilidade.
A segunda é proveito constante.
Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre.
Lares humanos negaram-lhe o berço.
Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria.
Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra.
Jesus, porém, transferindo-se de residência, em favor do apostolado 
que trazia, sofreu, tranqüilo, a imposição das circunstâncias.
Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres 
da Galiléia.
Amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada passo, os 
golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo; contudo, jamais 
deixou, por isso, de exercer, imperturbável, o ministério do amor.
Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão 
injusta.
Sob o cuspo injurioso da multidão foi açoitado em praça pública e 
conduzido à crucifi cação, mas voltou da morte, aureolado de paz 
sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os 
próprios verdugos.
Recorda, assim, o exemplo do Benfeitor Excelso e não procures segu-
rança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que 
isso te custe o sacrifício supremo.
A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso 
dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o 
serviço do bem eterno, em permanente ascensão.

Livro Palavras de Vida Eterna – F. C. Xavier
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