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DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 04 de Outubro de 2018. Dia de São Francisco de Assis, São 
Amônio, São Petrônio, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. 
Dia da Natureza, Dia Mundial dos Animais, Dia da Ecologia, Dia 

do Cão, Dia do Poeta, Dia Universal da Anistia e Dia Interameri-

cano do Rádio. Hoje aniversaria a atriz Susan Sarandon que faz 71 anos, 
a cantora Lúcia Alves que nasceu em 1948, o cantor Jon Secada que faz 
55 anos e a atriz Alicia Silverstone que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é prático e determinado podendo ser bem-
sucedido através do trabalho duro e ordeiro. Preocupado com a sua segurança 
quer construir bases sólidas para si e para sua família. Honesto, franco, justo 
precisa superar a tendência a se preocupar demais com o futuro e as fi nanças, 
pois isso pode trazer períodos de instabilidade emocional. Move-se com habi-
lidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência com os conceitos 
sutis e etéreos. Costuma ter inocência natural e viver em um mundo muito 
próprio, adaptando-se ao meio externo por questões apenas de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte: 
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. Neste dia de Júpiter, a tensão dos últimos dias pode aumentar ainda 

mais. A Lua faz aspectos negativos com Marte e Vênus que tendem a provocar confl itos e disputas de poder nas 

relações afetivas. Impor à nossa vontade ao outro gera desconforto e ainda maiores desentendimentos. No decorrer 

do dia, a energia de tensão é suavizada com o bom aspecto da Lua com o Sol que dá mais clareza, vitalidade e 

renova as energias. 
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Atitudes que tomar com empenho 
e disciplina devem ajudar a superar 
difi culdades. De manhã está sujeito 
a surgir algum confl ito por atitude 
enérgica demais. A Lua faz aspectos 
negativos com Marte e Vênus que 
tendem a provocar confl itos e dis-
putas de poder nas relações afetivas.  
72/772 – Verde.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Desde manhã terá 
maior empenho e garra. Alcançará 
alguma das suas metas em breve. 
65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Verde.  

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. 
A Lua minguante provoca indecisão 
na tarde e por isso é bom cumprir 
obrigações e ponderar bem antes 
de agir. A cordialidade nos relacio-
namentos, as ações imparciais e a 
ponderação estarão em alta no fi nal 
do dia. 73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Aguarde a Lua nova em Libra que 
vai favorecer os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

Terá novos objetivos profi ssionais, 
dedique-se a eles e veja se aquilo que 
foi programado está sendo cumprido. 
Precisa resolver situações antigas, 
de forma ousada e prática. Aguarde 
o Sol chegar ao seu signo para dar 
início aos planos que tem em mente. 
78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo a sua volta. À tarde, Vênus 
torna as relações sociais cheias de 
graça e beleza. 94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a 
belezas e a as coisas que tenham 
graça e beleza. O seu lado artístico 
se faz intenso com muita habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Tenha cuidado para que 
suas ambições não o impeçam de ver 
a realidade à volta. 99/199 – Verde.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
A Lua fora de curso a tarde cria im-
passes e difi culta se fazer entender 
melhor pela maioria. Mantenha a 
rotina no fi nal do dia, faça viagem 
ou inicie mudança somente depois 
que entrar a Lua Nova em Libra. 
54/854 – Verde. 

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira nos próximos meses. 
Com a Lua minguante encerre 
situações e de um basta aquilo que 
não dá mais. Não faça nada por si 
próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto para não errar. 
89/589 – Be ge.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a crítica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus familia-
res e amigos. Com a Lua minguando 
será melhor seguir a rotina no fi nal 
desta quinta e esperar a Lua entrar 
em seu signo. 75/475 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para receber uma proposta de trabalho: Coloque 
1 pitada de açúcar em um copo com água. Enrole uma 
chave comum em um pedaço de papel onde estejam 
escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse 
pacotinho na água açucarada. Deixe o copo em um 
lugar lato (em cima de um armário, por exemplo) 
durante 7 dias. No oitavo dia, reze 1 Pai-Nosso e 
peça ao seu anjo da guarda que a ajude a conseguir 
um emprego. Jogue a água e o papel fora e carregue 
a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode 
ser usado como de costume.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 48

CTP
MAGNITUDE

TARATONER
NTCOIMS
DAMAFRAPE

MASCATESIC
RDAMEST
BORRIFOI
RSSRIEV

MALTELOSNA

SENORISTE
PAISANAEG

TOLLARA
PERITOPITI

COSTAESILVA

Intensi-
dade 

(de um 
terremoto)

"Cartucho"
da im-

pressora 
a laser

Instituto
Moreira
Salles
(sigla)

Leste, em
francês

Organi-
zação 

dependente
da matriz

A pessoa
que não
pode ge-
rar filhos

Cereal da
cerveja e
do uísque

Eliseo
Visconti,

pintor
brasileiro

Erva
aromática
de sabor
amargo

Função in-
versa à

cossecan-
te (Geom.)

"Abelha",
em "api-
cultura"

"This Is
(?)", filme
sobre M.
Jackson

O segundo
presidente
da Ditadura

Militar

Ataque
histérico

(pop.)

Autor de
pareceres
técnicos

Rio do
norte da

Itália

À (?): em traje civil

Ejeção de
água, em
baleias

Guerra
dos (?):
conflito

em PE no
séc. XVIII

Perversão
sexual

A rainha, 
no baralho

Nota do
Tradutor
(abrev.)

(?) Fabian,
cantora
Oersted

(símbolo)

Em (?):
erguido
Subida 

de preço

(?) Lanka,
país

Cores;
matizes

Amerício
(símbolo)

Doutor
(abrev.)

Ligeiramen-
te gelado
(?) Sader,
sociólogo

Purgação
Partícula
de nomes
escoceses

Espaço para opiniões
em jornais e revistas

Gíria do tempo da
Jovem Guarda

Marechal iugoslavo
da 2a Guerra

Graça Aranha,
escritor maranhense Juntar

Avaliação de agências de 
risco sobre a economia brasi-
leira em meio à crise política

Excessivamente

2/it. 3/est — sri. 4/emir — tito. 5/frapê — toner. 7/catarse.

ágina 8

Cena da peça “Aos Pombos ou 

À Síndrome dos Gatos”.

Aos Pombos ou À Síndrome dos 
Gatos trata dos encontros diários 
dos amigos Gardênia e Genésio, 
em praça pública. Eles acreditam 
que são pombos, não seres huma-
nos, e estão afl itos porque uma 
síndrome transforma sua espécie 
em enormes e cruéis gatos. Por 
isso, anseiam desesperadamente 
pela cura para a praga, que faz dos 
pombos, símbolos da paz, enormes 
ameaças à vida no planeta. A dupla 
confi ou e escolheu o pombo Ro-
berto Alves para representá-la na 
sede de uma fazenda. Mas quando 
o eleito chegou lá, virou o inimigo, 
um gato. Com Adriana Bandeira e 
Oscar Calixto.

 
Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 

R. Frei Caneca, 569, tel. 3472-2229. Centro. 
Ingresso: R$ 60. Até dia 31/10.

Cena de “1984”.

Considerado um 
dos romances mais 
infl uentes do mundo 
no século XX, a distopia 
“1984”, do jornalista e 
romancista britânico 
George Orwell (1903-
1950) foi publicada 
em 65 países e virou 
minissérie, fi lmes, 
quadrinhos, mangás, 
ópera e até inspirou 
o reality show Big 
Brother, criado em 
1999 pela produtora 
holandesa Endemol

Recentemente, a obra foi 
transformada em uma 
adaptação teatral dos 

ingleses Duncan MacMillan e 
Robert Icke. Esta última versão 
foi o ponto de partida da mon-
tagem brasileira. A distopia 
se passa no fi ctício Estado da 
Oceânia, governado por um lí-
der supremo chamado Grande 
Irmão, que chegou ao poder 
depois de uma guerra mundial 
que eliminou as nações e criou 
três grandes potências totalitá-

Distopia

rias. Esse Estado é pautado pela 
burocracia, censura e, sobretu-
do, pela vigilância. Quase sem 
qualquer forma de privacidade, 
cidadãos são espiados o tempo 
todo pelas “teletelas”, uma es-
pécie de televisores espalhados 
nos lares e em lugares públicos, 
capazes de monitorar, gravar e 
espionar tudo. Nesse lugar vive 
Winston Smith, funcionário do 
Ministério da Verdade, respon-

sável por falsificar registros 
históricos para garantir que 
eles respaldem os interesses do 
Grande Irmão. O protagonista 
detesta o novo sistema, mas 
não tem coragem de desafi á-lo. 
Ele apenas declara seu ódio nas 
páginas de um diário secreto. 
Isso muda quando ele conhece 
Júlia, uma funcionária do De-
partamento da Ficção. Juntos 
eles sonham com uma rebelião 

e praticam pequenos atos de 
desobediência. A represália aos 
amantes será brutal. Com Carmo 
Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano, 
Gabriela Fontana, Eric Lenate, 
Rogerio Brito, Inês Aranha, La-
erte Késsimos, Fabio Redkowicz 
e Chiara Scallet 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: 
R$ 60, R$ 50 e R$ 40. Até 06/12.
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Depois de quase 15 anos encenando clássicos do universo 
infantil, o diretor e músico Billy Bond volta a montar espetáculos 
adultos com a estreia de Um Dia na Broadway, a partir do dia 5 
de outubro. São 32 pessoas em cena, entre atores, cantores e 
bailarinos, músicos técnicos. A história começa com a chegada 
de uma família de férias em Nova York. Acompanhado pelos 
fi lhos, um casal viaja para Nova York a fi m de comemorar o 
aniversário de casamento onde se conheceu e se apaixonou. 
Logo há um desencontro e as crianças se perdem dos pais no 
metrô da Grand Central Station. A partir de então, na tentativa 
de reencontrá-los, os irmãos se aventuram por lugares onde 
acreditam que encontrarão o casal. Sabem que os pais são 
fanáticos por teatro, portanto na busca, visitam os teatros da 
Broadway e assistem trechos de musicais clássicos. Na plateia, 
o público acompanha a saga da família e se delicia com as cenas 
concebidas por Billy para reproduzir a atmosfera de 10 dos mais 
famosos musicais de todos os tempos, em imagens, fi gurinos, 
cenariose músicas cantadas ao vivo. No decorrer da trama, uma 
personagem entra para ajudar a contar a história. Trata-se do 
próprio George Michael Cohan, artista identifi cado como um 
dos primeiros a fazer espetáculos no formato de musical nos 
Estados unidos. Com Alvinho de Padua, Titzi Oliveira, Isabella 
Casarini, Henry Gaspar, Mr Cohen e MarcioYacoff, entre outros. 

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R. Palestra Itália, 500. Quarta 
(12) às 21h, quinta (13) às 21h, sextas (05, 14, 19 e 26), sábados (06, 20 e 27) às 
21h e aos domingos (07, 21 e 28) às 20h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 200.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.
Imagine.

Planejamento Criativo para o Futuro. Esta é a hora de se concentrar 
em maneiras pelas quais você pode começar a levar a vida de seus 
sonhos agora. Há coisas acontecendo nos bastidores que você não 
percebe, por isso é importante você apenas confi ar que isso é assim 
e liberar a energia mental que muitas vezes impede-o de ver os 
resultados tangíveis se manifestando. Lembre-se de que o que está 
acontecendo ao seu redor nem sempre refl ete a realidade e tenha 
a certeza de que as coisas estão acontecendo. Use esse tempo para 
visualizar a clareza de seus sonhos se revelando. Você está fazendo 
progresso e está atraindo para você o que precisa. Deixe que o seu 
foco esteja em suas paixões, e não no que está atualmente ao seu 
redor. Isso o ajuda a atrair a situação perfeita e os relacionamentos 
perfeitos destinados a você. Pensamento para hoje: Permita que a 
Luz do Espírito ilumine o caminho e saiba que o Universo está se ali-
nhando para lhe trazer suas esperanças e sonhos. Confi e no processo! 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Escolhas
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Rock
Formado em meados dos anos 80, o Violeta de Outono apresenta-se 

no próximo dia 6 e tem  show de abertura do emergente trio feminino 
psicodélico Ema Stoned, que tem Alessandra Duarte na guitarra, Elke 
Lamers no baixo e Jéssica Fulganio na bateria e no vocal. Com estética 
similar à do anfi trião da noite, o som da banda está nos limites do rock 
espacial, da psicodelia e da improvisação. O Violeta de Outono ganhou 
destaque por misturar as tendências da época com a psicodelia dos anos 
60, criando um som original que transitava pelos diferentes universos do 
pós-punk e do rock progressivo. Esta apresentação no Sesc Belenzinho 
é uma oportunidade rara para ver duas bandas de gerações distintas 
com muitas afi nidades em um mesmo show. No show, o Violeta de Ou-
tono toca músicas como: Refl exos da Noite, Rinoceronte na Montanha 
de Geleia, Em Toda Parte, Venus, Outra Manhã, Ilhas, Terra Distante, 
Lunática, Imagens, Kevinland, Parallax T-Blues, Flowers on the Moon, 
A Painter Of The Mind e Cidade Extinta, entre outras.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.  2076-9700. Sábado (6) às 21h30 . 

Ingresso: R$ 20.


