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Cidadão
que paga
o INSS

Unidade 
de Terapia
Intensiva

(sigla)

Atração
climática

de regiões
serranas

Vogal te-
mática da
terceira 

conjugação

Lançado
de si

(o som)

A solução
na qual o
solvente é

a água
Fazer 

mea-(?):
admitir o

erro

A criatura
como o
Pégaso
(Mit.)

(?) de voo:
monitora
pousos e 

decolagens

Gás usado
em ilumi-

nação
(símbolo)

(?) de riso,
reação da
criança às
cócegas

Acomoda-
da na
cama

(?) Jazira,
emissora
de TV do

Catar

"(?) à Ale-
gria", hino
da União
Europeia

Trepadeira
essencial

às
vinícolas

(?)-boat: 
submarino

militar
(inglês)

Raio
(abrev.)

Cálculo
(?): pedra
nos rins
(Med.)

Indica o
período

matutino,
no inglês

O ângulo
de 90
graus

(Geom.)

Impresso
recebido
após uma
compra

(?) alto:
pode cau-
sar dores
na coluna

(?) do
Flamengo,

parque
carioca

Mono-
grama de
"Nélson"

Otávio
Augusto,

imperador
romano

Moeda da
Samoa

(Oceania)

(?) Holanda,
humorista brasileiro
Marsupial produtor

de líquido fétido

Utiliza;
emprega
Latitude
(abrev.)

Tornar
sem efeito

(lei)

Eston-
teante

Órgão de
controle
interno
de insti-
tuições
públicas

O Anjo (?):
Lúcifer
(Catol.)

É mos-
trado com
o sinal "–",
no extrato
bancário

Momento da vida pro-
fissional mais difícil de
se conseguir emprego 

Teoria de Einstein

Erudita
O produto
vindo do
exterior

Dar (?)
luz: parir
Intransiti-
vo (abrev.)

Amanda
Peet, atriz
O "puxa-

saco"

Escritor
de livros
de ensino
Em + o

3/ivo — ode. 4/tala. 5/sábia — salto. 12/corregedoria.
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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 sexta é o vigésimo quarto dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Saturno deixa o fi nal da semana bem 
equilibrado. Por isso  será possível ver as coisas as claras e de maneira objetiva na comunicação das questões que 
precisam ser resolvidas. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece a vida amorosa. Às 03h32 a Lua ingressa em 
Leão e o astral vai ter maior brilho e calor. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode levar a cometer excessos. O dia 
pode ser divertido, mas é importante não exagerar. Para quem precisa trabalhar o dia deve ser lento e cansativo O 
melhor é se dedicar às atividades que não precisem de muito esforço, pois a tendência é tudo esvaziar nesta sexta 13.
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Irá receber apoio para o que pre-
cisa executar com um bom pique 
e disposição nas tarefas a concluir. 
A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. 
Ainda ocorrem confusões nas re-
lações devido a atitudes radicais. 
78/678 – branco.

Mercúrio em bom aspecto com 
Saturno deixa o fi nal da semana 
bem equilibrado. Por isso será 
possível ver as coisas às claras e 
de maneira objetiva. Neste mês há 
promessa de prosperidade e até 
novos ganhos materiais ou fi nan-
ceiros. 55/355 - cinza

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. Novas situações 
podem surgir, dando oportunidade 
de se dedicar a algo novo e inédito. 
Final de tarde aumenta a alegria e dá 
maior descontração para se divertir. 
44/344 – amarelo. 

Mercúrio em bom aspecto com Sa-
turno ajuda a ver as coisas às claras 
e de maneira objetiva na comunica-
ção nas questões que precisam ser 
resolvidas. Forte desejo de maior 
intimidade podendo iniciar namoro 
ou fi car com alguém atraente. Porém, 
nem tudo pode ocorrer como era 
esperado 98/798 – branco.

O estimulo para as relações amorosas 
aumenta ainda mais com o Sol em 
Escorpião. Com a Lua em seu signo 
o astral vai ter maior brilho e calor. 
A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. O 
período pode ser bom para se divertir 
junto de quem ama. 34/134 – amarelo.   

O contato com pessoas mais pró-
ximas será tranquilo até o começo 
do mês de novembro que vem aí. 
Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas e fazer 
amigos lhe fará muito bem nesta 
nova fase. Os impedimentos tendem 
a se dissipar. 90/290 – cinza.

Com o Sol em seu signo a energia 
sexual é total. A vitalidade e a dis-
posição emocional ajudam nas suas 
atividades. Com empenho terá os 
resultados esperados em breve. As 
transformações começam a se con-
solidar apenas depois de passar seu 
aniversário. 43/743 – cores escuras.

A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. O dia 
pode ser divertido, mas é importante 
não exagerar. Continua numa fase 
de recolhimento e maior intimidade 
com seu ambiente. Seja tolerante, 
evitando atritos tanto no amor como 
nas amizades. 78/378 – azul.

Um sexta de bom pique e disposição 
a quem tiver tarefas a concluir, 
sendo bom fazer isso cedo. Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que vem sendo enfren-
tados. Até o fi nal da tarde deve ter 
cautela e não sair da rotina para 
evitar imprevistos 07/207 – verde.

Continua tendo chance de pros-
perar e melhorar sua condição 
fi nanceira. O aumento do prestígio 
também trará ganhos através do 
trabalho. Comece algo que vise 
melhorar a sua carreira profi s-
sional. E não desista e alcançará 
uma conquista que vem a muito 
desejando. 31/831 – branco.

Grandes novidades e de renova-
ção em atividades que envolvam 
beleza e diversão. Está na hora 
de aprender mais, estabelecer 
novos contatos e participar de 
algo que alargue seus horizontes. 
Vá conquistando tudo sem pressa, 
pois  ela será a grande inimiga. 
82/382 – azul.

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu e dê mais 
atenção a quem o ama. A vida intima 
ganhará novos desejos ou fantasias. 
Os assuntos fi nanceiros serão bem-
sucedidos neste mês de outubro. 
09/509 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA, 13 de Outubro de 2017. Dia de Santo Eduardo, São Serafi m 
de Montegranaro, Santa Celidônia, e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude 
é a sabedoria. Dia do Dinheiro, Dia do Escritor, Dia da Terapia 

Ocupacional, e Dia do Fisioterapeuta. Em 13 de Outubro de 1917, 
acontecia em Portugal a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. 
Hoje aniversaria o cantor Paul Simon (da dupla Simon e Garfunkel) que 
nasceu em 1941, o ator Nuno Leal Maia que faz 69 anos, o cantor Raimundo 
Fagner que nasceu em 1950, a atriz Priscila Camargo que faz 61 anos e 
a cantora, compositora e atriz  Margareth Menezes que nasceu em 1962. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é tem muito charme e diplomacia. 
Charmoso, prático, trabalhador e cheio de ideias. Com habilidade 
para aprender rapidamente atrai situações agradáveis a seu favor. 
Consegue o que deseja na vida através da paciência e tolerância. 
Tente manifestar melhor o sentimento usando a imaginação e, se 
possível, cultivando um hobby em que use a criatividade. Se tiver 
que discutir algum ponto de vista, deve deixar sempre suas emoções 
de fora. Por ser ambicioso e enérgico acaba tendo o reconhecimento 
de seus talentos.  

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance 
de uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá um 
amigo ou verá alguém se afastar de você inesperadamente. 
Dentes superiores indicam sexo masculino e os inferiores 
sexo feminino. Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, 
prejuízos. Dentes quebrados: acidente. Números de sorte:  
15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para fazer um pedido importante a N.S. Aparecida: 
Amarre uma fi ta cor-de-rosa na sua cintura, mas não aperte. 
Fique durante 24 horas assim, rezando para Nossa Senhora 
Aparecida sempre que se lembrar de que está com a fi ta. 
Nesses momentos, diga mentalmente o que deseja. Passado 
esse tempo, deixe a fi ta no altar de uma igreja, pedindo a 
Nossa Senhora para interceder por você junto a Deus. Reze 
três Ave-Marias e vá embora sem olhar para trás.
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SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Ação

Preparando-se para a ação

É necessário um pouco de disciplina na programação do seu 
tempo para garantir que você realize as coisas agora e que os 
antigos projetos sejam concluídos para que você esteja pronto 
para a ação que está surgindo em seu caminho. Você conseguirá 
celebrar os seus feitos, mas primeiro precisa realizar as coisas.

Agora, faça a pesquisa e se instrua sobre qual é o melhor 
plano de ação, de modo que quando sentir que a onda comece 
a puxá-lo, você poderá entrar nela e nela navegar. Libere o 
medo e a dúvida, e confi e que você chegará ao seu destino e 
celebre a habilidade com a qual você realiza cada passo que dá.

O Mantra para hoje é: “Cada passo que eu dou cria uma vida 
mais mágica.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn 

Os cidadãos de Güllen, uma cidade arruinada, 
esperam ansiosos a chegada da milionária que 
prometeu salvá-los da falência na comédia "A 
Visita da Velha Senhora"

No jantar de boas-vindas, Claire Zahanassian impõe a con-
dição: doará um bilhão à cidade se alguém matar Alfred 
Krank, o homem por quem foi apaixonada na juventude e 

a abandonou grávida. Tendo a proposta rejeitada, Claire decide 
esperar hospedando-se com seu séquito no hotel da praça prin-
cipal. A partir dessa premissa, o suiço Friederich Dürrenmatt 
cria uma sequência tragicômica de cenas que expõe ao máximo 
a fragilidade moral do homem quando a palavra é dinheiro.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira César, tel. 
3146-7405. De quinta a domingo às 20h. Entrada franca. Até 26/11.

O apoio do  corpo  em  mo-
vimento serve  como  uma  
espécie  de  zona reguladora  
de  tensões,  cujos  caracte-
res  perpassam fatores  como 
estabilidade, instabilidade, 
deslocamento, resistência, 
distribuição e atrito. Nes-
ta proposta  de  residência, 
Enxerto, o apoio do corpo, 
ora será provocado pelo uso 
de uma indumentária  cus-

tomizada (enxerto  custom), 
ora por ausência de chão 
(enxerto colete), ora por 
sustentação de objetos sobre 
o corpo (enxerto peso), ora 
por dançar em diferentes 
texturas (enxerto pele).  Com 
Thais Ponzoni. 

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont 
Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Terças, 
às 10h30, quartas às 14h e quintas e sextas, 
às 19h30. Entrada franca. Até 3/11.

Na peça “Cerbera”, Martin 
e Cecília são amigos. Cecí-
lia é o espelho de Martin. 
Pelas mãos dela, a solução 
dos problemas dele. Uma 
professora de piano com 
desejos sexuais por seu 
aluno adolescente. Uma 
mãe alcoólatra, vítima da 
violência de seu marido. Um 
padrasto incontrolável. A 

inocência de uma ninfeta. A 

confusão do gênero. A morte 

em flor. Com, Carol Rainatto, 

Rodrigo de Castro, Rodrigo 

Frampton, Victoria Blat e 

Ynara Marson.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 

Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel.  3258-

4449. Quintas e sextas às 21h. Ingressos: 

R$ 40. Até 10/11.

Drama inédito da dramatur-
ga Beatriz Carolina Gonçal-
ves, o espetáculo VOX estreia 
dia 19 de outubro. Com direção 
de Helio Cicero, a peça traz no 
elenco os atores Luiza Curvo, 
Fernanda Viacava, Fernando 
Trauer e Helio Cicero.A peça 
se passa em 1997, durante 24 
horas, e se concentra na traje-
tória de Mariana (Luíza Curvo), 
uma mulher de trinta anos, que 
sofre de amnésia, e de sua irmã 

Martha (Fernanda Viacava). A 
ação se inicia quando Mariana 
recebe um estranho telefone-
ma, que vai tirá-la da zona de 
conforto em que vive e obri-
gá-la a enfrentar seu passado, 
resgatando a história de seus 
pais e, por fl utuação inevitável, 
a história do País.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta 
943, Consolação, tel: 3151-4141. Quartas 
e quintas às 21h, sextas às 21h30.  Ingres-
sos: R$ 40 e  R$ 20 (meia). Até 15/12.

A peça A Noiva Surtada acontece no dia mais perfeito da 
vida de Mariana. O dia do seu casamento! O grande momento 
de dizer... Não! Não é nada disso! Mariana não tem certeza 
se é isso que ela quer. Kelly, a madrinha, mais atrapalha do 
que ajuda. E Livia, a fotógrafa, solteira convicta e avessa 
a casamentos, só queria fazer o seu trabalho. Diante das 
inseguranças da noiva, as três encarnam vários persona-
gens onde refl etem sobre relacionamentos, a educação 
das meninas, o machismo, as peripécias da vida de casada, 
a pressão familiar e a sexualidade.Com,  Laís Helena, Lin 
Torres e Viviane Pascoal

Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Saúde, tel.  2389-2624. Sábados às 19h. 
Ingresso: R$ 60. Até 28/10.

Grande dia 

Cena da comédia “A Noiva Surtada”

Divulgação

“A Visita da Velha Senhora”

 DançaEspetáculo “VOX”

Fernanda Viacava e Luiza Curvo.

Arnaldo Pereira

Drama


