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GEORGESI

DRINQUES
ETOULOS
MACIAA

CALVINAG
PIATEU
URNAATI
LAGOSTIM
MITTOCA
OACEOR
NCAVAÃ
APARENTE

ARAPONGAS

Contrário
à boa con-
duta pro-
fissional

Divisão da
piscina

olímpica

Aquele
que não
crê em
Deus

(?) Lee,
cineasta 

de "O Tigre
e o Dragão"

Designa-
ção do es-
pumante
espanhol 

A "casa"
do coelho
Querido;
estimado

(?) Klein,
estilista
dos EUA

Vaso para
guardar

as cinzas
dos

mortos

Companhia
(abrev.)

Vinte, em
francês

Acúmulo anormal de
líquido em órgão do
corpo, que dificulta 
a respiração (Med.)

Site com grande va-
riedade de serviços

O Danúbio corta
Viena e Budapeste

Gaivota,
em tupi
(?) Tyler,
cantor

(?) Bizet, 
compositor

São pre-
parados

pelo
barman

Relativa
ao cavalo

(?) Miran-
da, cantora

Apresentadora do programa 
"É de Casa", homenageada

 em
18/4/2017

pelos 
60 anos
do nasci-

mento

Uso, em 
"etocracia"
Mário de
Andrade,
escritor

brasileiro
Prata

(símbolo)
Os "olhos"
do cego 

Crustáceo
que é in-
grediente
de desta-
que da

culinária
de Louisia-
na (EUA)

Cidade
natal de 
Tony Ra-
mos (PR)

Concreto
(?): não

recebe re-
vestimento

Mitologia
(abrev.)
Hiato de
"toada"

Ceará
(sigla)
Capitão
(abrev.)

Gemidos
(bras.)

101, em
romanos

D'(?), 
rede de

hospitais
Basta!

2/or. 3/ang. 4/cava. 5/vingt. 6/aético — calvin. 7/georges. 8/lagostim. 9/arapongas.
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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.

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

Esta quarta é o vigésimo quarto dia da lunação. Lua entra na fase Minguante e dá início a fase para encerrar situações. Hon-
rar as fi nalizações, avaliar o que não serve mais e analisar novas alternativas para implementar a partir da Lua Nova na 
semana que vem. A Lua em mau aspecto com Saturno aumenta o peso emocional. A manhã deve ser mais positiva e alegre. O 
bom aspecto da Lua em harmonia com Vênus e Júpiter permite bons contatos e favorece as fi nanças. Na parte da tarde podem 
acontecer boas surpresas. A Lua em aspecto positivo com Urano traz novidades. Às 15h36 a Lua fi ca fora de curso até ingressar 
em Câncer às 19h13 e o astral a noite vai fi car mais sensível com maior aconchego e segurança emocional. 

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

A manhã deve ser mais positiva e 
alegre. O bom aspecto da Lua em 
harmonia com Vênus e Júpiter 
permite bons contatos e favorece 
as fi nanças. Qualquer assunto mais 
delicado será fácil de ser tocado e 
resolvido. Na parte da tarde podem 
acontecer boas surpresas. 88/988 – 
Vermelho.

Precisa de equilíbrio e ponderação 
para tratar tudo de forma prática. 
Deve evitar dívidas, compromissos 
vultosos e acertos com dinheiro. 
Haverá renovação em sua vida.  Dis-
posição a tarde para tomar atitudes 
defi nitivas ouvindo a opinião dos 
outros. 15/815 – Cinza.

É importante fazer o que gosta e 
exprimir o que sente mesmo diante 
de situações que possam trazer 
inibição. Há instabilidade forte nos 
assuntos que dependam de decisão.  
Abra o coração, demonstre seus 
sentimentos a alguém para ser mais 
feliz. 01/301 – Amarelo.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano traz novidades. Às 15h36 a 
Lua fi ca fora de curso até ingressar 
em seu signo Câncer às 19h13 e o 
astral a noite vai fi car mais sensível. 
Terá maior bem-estar pensando nos 
demais e agindo pela maioria. Ao fi nal 
da tarde problemas nas comunica-
ções. 19/519 – Branco.

Dedique a aprender algo novo vi-
sando um futuro melhor. Um forte 
sentimento de posse não deixa você 
usar a razão, mas apenas o coração, 
provocando confl itos devido à ten-
dência de querer comandar tudo 
e sempre dar a última palavra nas 
situações. 91/491 – Amarelo.

A Lua em Gêmeos formar expec-
tativas concretas sobre a realidade 
da vida. Conte com os amigos para 
apoiá-lo em seus projetos e encon-
trar soluções práticas. Aceite ponto 
de vista diferente do seu num rela-
cionamento novo se quiser que seja 
duradouro. 21/921 – Verde.

Com a Lua em Câncer às 19h13 e o 
astral a noite vai fi car mais sensível 
com maior aconchego e segurança 
emocional. Faça contatos comerciais, 
viagens de negócios e melhore seus 
lucros. Não se descuide do equilí-
brio interior, precisa se interiorizar. 
3/143 – Cinza.

Terá recuperação material, mas eco-
nomize dinheiro. O começo do dia 
é indicador de alegria e felicidade, 
podendo progredir com seus planos. 
Diante de um impasse mude a ma-
neira de agir dando razão às pessoas 
e será mais feliz nesta quarta-feira.  
56/756 – Azul.

Trace um rumo na vida, seguindo 
a intuição para acertar. Bom dia 
para os negócios, a comunicação 
e as transações, mas também para 
recuperar a saúde. Evite impor sua 
vontade e não modifi que aquilo que 
esteja em andamento, leve até o fi m. 
77/577 – Amarelo.

Esta metade de semana é um 
momento muito sociável. Então, 
uma boa dica é juntar os amigos 
e incrementar a vida social. Junto 
com a pessoa amada, é claro. Este 
é um dia de instabilidade forte nos 
assuntos que dependam de decisão 
imediata. 55/155 – Azul.

O dia é ótimo para formar expec-
tativas concretas sobre a realidade 
da vida. Há uma tendência a tomar 
atitude pela pressão das pessoas e 
resolver situações. Controle os sen-
timentos e aproveite para agir em 
todas as situações que ainda estejam 
tirando sua paz. 51/351 – Branco.

Tome atitudes práticas, de forma 
enérgica e audaciosa, mas respeite 
forças contrárias. Fale de coração o 
que sente por alguém, sem rodeios. 
Haja agora e irá resolver também al-
guns assuntos importantes só depois 
do seu aniversário. A Lua em aspecto 
positivo com Urano traz novidades. 
31/731 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 13 de Setembro de 2017. Dia de São João Crisóstomo, 
São Maurílio, São Ligório, Santa Eugênia, e Dia do Anjo Vassariah, cuja 
virtude é a amabilidade. Dia do Agrônomo. Hoje aniversaria a atriz 
Laura Cardoso que completa 90 anos, a atriz Jacqueline Bisset que faz 
73 anos e o ator Ben Savage que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau tem boa memória e raciocínio rápido. 
Dotado de um bom senso de humor, é uma pessoa sociável, que se relaciona 
bem com as pessoas de diversos círculos sociais.  É independente, gosta 
de liberdade, de praticidade e tem a mente rápida. É sensível e criativo. 
Deseja ser respeitado e preocupa-se em respeitar o outro, adotando 
muitas vezes uma aparência séria e discreta. Costuma ser eloquente na 
oratória e sempre rico em argumentos para quase tudo. Só não gosta de 
adiar decisões. No lado negativo tende a ser critico e detalhista demais.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar um es-
tado de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comerciais 
e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de relações amorosas e 
intrigas. Números da sorte: 13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para se libertar de situações indesejadas e incomo-

dações: Para iniciar o ritual de libertação, encontre um 
lugar tranquilo, em que não será interrompido. Convoque 
seu Anjo da Guarda e diga a ele sobre suas angústias e blo-
queios, que interferem em suas ações. Solicite ao seu Anjo da 
Guarda que convoque os Anjos da Fé, Anjos do Pensamento 
Positivo e Anjos da Sabedoria. Após se harmonizar com os 
anjos, escreva em uma folha de papel todos as situações 
em que você agiu de forma indesejada. Neste momento, 
você pode desabafar, chorar, expressar sua revolta com as 
ocasiões em que não teve controle de si mesmo. Seja clara 
ao relatar os momentos que te incomodaram. Para fi nalizar, 
converse com seu Anjo da Guarda e peça a ele que retire 
estas reações indesejadas de sua mente e do seu coração. 
Em seguida, queime o papel com um fósforo e descarte as 
cinzas jogando-as ao vento.
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Cena do espetáculo “Enquanto as Crianças Dormem”.

Após uma bem-
sucedida temporada 
reestreia o espetáculo 
“Enquanto as Crianças 
Dormem”. Nesse novo 
texto, um antimusical 
tragicômico, Dan 
Rosseto em que 
também assina a 
direção, discute o 
que o ser humano 
seria capaz de fazer 
para realizar os seus 
sonhos

A peça conta a estória 
de Kelly uma fã do 
musical  O Mágico 

de Oz, que trabalha como 
atendente de uma rede de 
fast-food e sonha em imigrar 
para a América e se tornar 
uma atriz de musical na 
Broadway. Sem perspec-
tivas para realizar o seu 
desejo, a mulher fantasia 
sua rotina transformando 
em números musicais mo-

Stand Up
O Instituto Melo Cordeiro, entida-

de sem fins lucrativos realizará a 3a 
edição do Stand Up Hope, um show 
de comédia que terá toda a renda ar-

recadada para as crianças e jovens do 
Projeto S.E.R - Saberes Educativos 
em Rede, atuante na região de Ferraz 
de Vasconcelos. A programação tem 
como objetivo encantar o público, 
com muita diversão e risadas garan-
tidas. O show de stand-up comedy 

conta com humoristas como Caique 
Dumont, Zé Américo, Gui Soares, 
além de outros nomes, como Tiago 
Carvalho, Atila Hyssao, Osvaldinho 
FSB, Luca Mendes e João Gabriel. .

Serviço: Teatro Gamaro, R. Dr. Almeida Lima, 1176, 
Mooca. Sexta (15) às 21h. Ingresso: R$35.

Rock 
A banda The Outs, sensação da cena indie carioca com Dennis Guedes 

(guitarra/baixo/vocais), Tiago Carneiro (baixo/vocais), Gabriel Politzer 
(bateria) e Vinícius Massolar (guitarra/teclado/vocais) vão tocar pela 
primeira vez na íntegra o repertório de seu álbum de estreia ”Percipere” 
(Deck/2016). A apresentação ainda terá outras surpresas, entre elas 
uma nova composição que fará parte do próximo disco, previsto para 
ser lançado em 2018. O show terá projeções psicodélicas de Gabriel 
Rolim e participações especiais das cantoras Paula Cavalciuk e Dayse 
Salles, mãe do guitarrista Dennis Guedes.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sábado 
(16), às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10. 

D
iv

ul
ga

çã
o

“Enquanto as Crianças Dormem”

mentos da sua vida: um dia 
difícil na lanchonete se torna 
um show onde ela é a grande 
estrela. Mas como a vida não 
sorri para a mulher, à medi-
da que a história avança ela 

acumula experiências ruins, 
fazendo com que os sonhos 
se transformem em pesadelos 
terríveis. Com Carol Hub-
ner, Carolina Stofella, Diogo 
Pasquim, Guilherme Araújo, 

Haroldo Miklos, Juan Manuel 
Tellategui, Roque Greco e 
Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro Viaradalata, R.Apinajés, 
1387, Sumaré, tel. 3868-3525. Sextas, às 21h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 27/10.

Myra Ruiz e Fabi Bang.

Depois de um ano em cartaz como protagonistas de um 
dos maiores hits da história da Broadway, as estrelas de 
Wicked, Myra Ruiz e Fabi Bang estão juntas novamente 
em Desafi ando a Amizade, com direção de Miguel Falabella 
e direção musical do Maestro Paulo Nogueira. O novo 
show teve sessões absolutamente esgotadas em julho 
e agora volta para mini-temporada. O espetáculo, com 
texto de Falabella, faz uma homenagem ao teatro musical 
com clássicos que vão de Memory (Cats), Hello, Dolly 
(Hello, Dolly) e Maybe This Time (Cabaret) até temas 
mais atuais como Let Me Be Your Star (Smash) passando 
por músicas da Disney (Let It Go, de Frozen e A Bela e a 
Fera), além de agradar os fãs de Wicked com For Good, 
One Short Day, Popular e Defying Gravity (Wicked).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sexta (15) e sábado (16) às 21h e domingo (17) às 19h. Ingressos: 
de R$ 60 a R$ 120. 

Musical
Divulgação

Força
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que voce saiba ….…Que a força não vem da 
capacidade física. Ela vem de uma vontade indomável. 
Mahatma Gandhi disse isso, e ele estava certo. Cara, ele 
estava certo! Meu pai me dizia isso de outro jeito. Várias 
vezes, durante minha infância, ele dizia, “Nunca aceite 
‘não’ como resposta.” E ele deixou claro para mim que 
se referia não apenas às pessoas, mas à vida. A vida se 
dobra aos nossos desejos mais do que imaginamos. A cada 
momento? A cada instante? Não. (Bem, na verdade, sim… 
mas essa provavelmente não será a nossa experiência, a 
menos que tenhamos atingido a Maestria.) Mas, mais do 
que imaginamos. Na realidade, esse é o acordo. Se não 
sabemos que a vida se dobra aos nossos desejos, ela não se 
dobrará. Então, o truque é saber que a vida está do nosso 
lado — e apenas aguarda nosso comando.

Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Divulgação

A banda The Outs.


