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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 05 de Outubro de 2018. Dia de São Benedito - o Preto, Santa 
Flávia, Santa Flaviana, São Meinolfo, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude 
é a justiça. Dia Mundial do Professor, Dia do Boia fria e Dia da 

Ave. Aniversário do ator Tarcísio Meira que faz 83 anos, o cantor e apre-
sentador Moacyr Franco que nasceu em 1937, o ex-jogador de futebol 
Careca que completa 58 anos e a atriz Kate Winslet que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é muito artístico, procurando sem-
pre o belo, o bom e verdadeiro. Tem o dom para ensinar e aperfeiçoar 
sempre aquilo que faz. Pode chegar à indecisão, sem saber o que gosta 
mais de realizar. É sociável disposto e cheio de energia para a ação. 
Distingue-se por ser virtuoso e confi ável. Precisa se sentir motivado, 
inspirado, sem coisas rotineiras a sua volta, mas deve aprender também 
que é preciso ter uma atitude responsável perante a vida evitando a 
tendência a ser imprevisível e inquieto. 

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi cul-
dades. Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, 
novos amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. 
Pequenos, preocupação passageira. Ser mordido no 
pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter 
diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

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

Esta sexta é o vigésimo sétimo dia da lunação.  A Lua faz um aspecto positivo com Mercúrio que deixa a comunicação 
mais leve, mas ainda podemos vivenciar alguns desconfortos emocionais por conta de atitudes exageradas. A Lua 
fi ca fora de curso às 08h35 da manhã até ingressar em Virgem à noite. Vênus inicia o movimento retrógrado e 
até o dia 16 de novembro os nossos valores, fi nanças, os relacionamentos e a forma como expressamos o amor 
deverão passar por um processo de revisão. Com o ingresso da Lua em Virgem o astral deve fi car mais detalhista 
e meticuloso. A Lua em harmonia com Urano traz novidades no fi nal do dia.
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Poderá surgir algum aborrecimento 
pessoal repentino ainda nesta sexta. 
Os confl itos ocorrem por atitudes 
como o sentido de posse e aumen-
to do ciúme nos relacionamentos 
sociais. Será um bom fi nal de dia 
para o recolhimento. Tarde tensa e 
nervosa. 65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Haverá tensão no ar com a lua ainda 
minguando levando ao nervosismo 
e insatisfação. Deve ter cuidado 
com pessoas que nutrem ambições 
que desconsideram interesses 
dois demais e querem a qualquer 
custo realizar sua vontade. 61/561 
– Amarelo.

O dia é ótimo para as relações so-
ciais com a Lua ainda em Leão até 
a noite. Use de muito entusiasmo 
nas relações íntimas e sexuais e irá 
conquistar e encantar a todos. A Lua 
minguante torna o dia obscuro em 
relação às possibilidades do porvir. 
45/145 – Verde.

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Mercúrio que deixa a comunicação 
mais leve, mas ainda podemos viven-
ciar alguns desconfortos emocionais 
por conta de atitudes exageradas Pe-
quenos aborrecimentos perturbam 
em casa ou no trabalho. Realize o que 
não deu certo antes, suas chances 
aumentam agora. 99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situa-
ções difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas que enfrenta na vida pessoal. 
Uma oportunidade de melhorar 
a sua situação profi ssional está a 
caminho. O fi nal de tarde tende a 
ser tenso e nervoso. Será um bom 
fi nal de dia para o recolhimento.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Com o ingresso da Lua em Virgem 
o astral deve fi car mais detalhista e 
meticuloso. A Lua em harmonia com 
Urano traz novidades no fi nal do dia. 
 O Sol em Libra aumenta a chance de 
receber convites para festividades e 
comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul.

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para melhorar sua aparência depois dos 40: Co-
locar água de chuva em vasilha de louça, ou de vidro, 
e deixar 3 dias no sereno, em fase de Lua Nova. Após 
os 3 dias começar a tomar a água, apenas 1 cálice 
antes das refeições. Neste período diminuir bem o 
óleo e o sal de toda a comida.
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VAE
PAVILHÕES

RENOMASPA

DDIATEOÇ
HIEROGLIFO

DRAGEAGAS
OLUMDOC
DECRETOU
EITAIIL
PMEMINT

PROVATECU
PACTOSER
ILEACARA
NETOANTI

BASESAEREAS

Hidro-
gênio

(símbolo)

Abrigo de-
sarmável

(pl.)

Derivado
do leite

(?) plana,
atrativo
das TVs

modernas

Rio que
banha

Roterdã e
Basileia

Barco
comum 

em clubes
náuticos

Chifre de
animal

Caractere
de escrita
no Egito
Antigo

Tipo de
compri-

mido
revestido

Número
mínimo

de verbos
na oração

Grupo de
jogadores

Ato admi-
nistrativo
do Poder
Executivo

Visita
sem aviso

prévio

Estado
Islâmico
(sigla)

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Ivan
Lessa,

jornalista
e cronista

Etapa 
de um

concurso

Menta,
em inglês

À (?): a
maneira
de viver

do ocioso

Repare
(um

engano)

(?) de
Varsóvia,
aliança

socialista

(?)-
bandeira,
peixe de
aquários

Anápolis e 
Campo dos

Afonsos
(FAB)

Terreiro,
em ioruba
Felipe (?),
vlogueiro

Ósmio
(símbolo)
Prefixo de 
"antiácido"

Verbo de
ligação

Cuidado,
em inglês

Truque
(pop.)

Recibos 
provisórios

O "G", na
sigla GLP

Documento
(abrev.)

(?) Luxemburgo,
técnico de futebol

Caracteriza o crime
de corrupção passiva

Sucesso de Fábio Jr.
(MPB)

Apelido da
progenitora

Centros populares 
de difusão artística
Canal membranoso
posterior à faringe

3/ilê. 4/aspa — care — mint — reno — sane — time.
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Com encenação de Sébas-
tien Brottet-Michel, diretor 
francês e ator do Théâtre du 
Soleil, desde 2002, o espetá-
culo “As Irmãs Siamesas”, de 
José Rubens Siqueira, estreia 
no dia 5 de outubro. A peça re-
vela a complexidade e ternura 
da alma feminina, inserida na 
relação familiar, a partir do 
reencontro de duas irmãs, in-
terpretadas por Cinthya Hus-
sey e Nara Marques. A morte 
da mãe provoca o encontro 
e o confronto entre Marta, a 
irmã mais velha e cuidadora 
da mãe, e Maria, que partiu 
para uma vida nova em São 
Paulo. Frias e distantes, elas 

Nara Marques e

Cinthya Hussey.

Cena da peça infantil “Encasulados”.

Um espetáculo para 
toda a família que 
aborda de forma 
poética temas como 
a sustentabilidade e a 
preservação da vida e 
da natureza

Em síntese esta é a 
proposta de “Encasu-
lados”, montagem que 

estreia  no feriado do Dia da 
Criança, 12 de outubro. “En-
casulados” tem concepção 
de Roberto Haathner (que 
também integra o elenco, no 
papel do personagem Magna-
ta), com texto e dramaturgia 
de Paulo Rogerio Lopes e 
direção geral, musical e trilha 
sonora de Gustavo Kurlat. 
No palco, completam a fi cha 
técnica os atores Bruno Pe-
rillo (personagem Cientista) 
e Iris Yazbek /Debora Vivan 
(personagem Agente). Este 
núcleo central do espetáculo 
formado pelo elenco, diretor 
e dramaturgo, repete a dose 
depois de trabalharem juntos 
em “Procurando Luiz”, peça 
inspirada no universo de Luiz 
Gonzaga. Capsula do Tempo – 
O texto parte do ano de 2097 
para contar as aventuras de 

Gerson Conrad

O violonista, cantor e compositor Gerson Conrad lançou o álbum 
de inéditas “Lago Azul” (Deck). Reconhecido nacionalmente por ser 
um dos ex-integrantes do grupo Secos & Molhados, ele apresenta 
no disco canções autorais que trafegam entre o rock e a música 
pop, com letras profundas. Agora chegou o momento de apresentar 
o novo trabalho pela primeira vez ao vivo. Após dois álbuns com 
o grupo e dois em carreira solo, ele voltou aos palcos no fi nal dos 
anos 90, fazendo shows intimistas cantando sucessos da carreira 
e algumas canções que vinha compondo. Tocando acompanhado 
do grupo que ele batizou de Trupi, começou a vir a vontade, junto 
do guitarrista Aru Jr, de voltar a estúdio. E o resultado é apre-
sentado em “Lago Azul”.O disco foi produzido e gravado por ele 
junto de Aru. Nele estão 12 canções, todas de autoria de Gerson, 
algumas com parceiros como Paulinho Mendonça, Alessandro 
Uccello, Pedro Levitch e Aru. “Foi um trabalho extremamente 
gratifi cante, que me deu um novo ânimo em mostrar que ainda 
estou produzindo”, diz Gerson. Todas as músicas do álbum estão 
no repertório do show e, ainda, ele interpreta alguns sucessos dos 
Secos & Molhados. Gerson será acompanhado da Trupi, formada 
por Aru Jr. (guitarras e voz), Chico Weiss (teclados), Fernando 
Faustino (bateria), Gustavo Aldab (baixo e cello), Kyra Cherry 
(voz e percussão) e Walter Mourão (guitarra e voz).

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Hoje 
(5) às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$25 (meia).

Encasulados”
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três personagens: um magnata 
dos canudos de plástico, Sr. 
Meganudo, um cientista preo-
cupado com as abelhas e uma 
agente ambiental, determinada 
em atrapalhar os planos do mag-
nata. Eles ganham o direito de 
viajar numa capsula do tempo, 
podendo escolher se querem 
ir para o passado ou futuro. 

Cada um com seu objetivo, eles 
embarcam nesta máquina do 
tempo, numa viagem frenética, 
cheia de perigos e mudanças de 
planos, já que a geringonça nem 
sempre leva o viajante à data 
desejada. Num embate em que 
ninguém é perfeito, enquanto 
cientista e a ambientalista 
pretendem salvar espécies de 

animais e insetos e evitar que 
os erros do presente virem 
desastres no futuro, o magnata 
quer justamente que algumas 
espécies não atrapalhem seu 
império.

Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista, 
2073, Cerqueira César, tel. 3170-4059. Sá-
bados e domingos às 15h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia). Até 09/12.

Novo CD
Annete Conrradi

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Intenções

Decida que hoje é um bom dia. Tome a decisão logo de manhã que você terá um bom dia 
hoje. Não confunda isto com outros pensamentos e sentimentos. As coisas irão acontecer, 
disto não há dúvida, é melhor decidir enfrentá-las com uma perspectiva positiva em vez 
do que é. Você não tem absolutamente nada a perder praticando isso e tudo a ganhar. 
Sua vida não é uma corrida ou uma competição. É uma jornada pessoal de expansão para 
o crescimento de sua alma e ela deve ser feita no seu próprio ritmo, do seu jeito, e você 
é o mestre lembrando sua própria marca de magia. Sempre tome medidas todos os dias 
para isso e defi nir sua intenção ajuda-o a criar uma vida cheia do que você espera receber. 
Pensamento para hoje: Afi rme todas as manhãs “Este é um bom dia!” Quanto mais você 
procurar coisas positivas, mais você verá coisas positivas acontecendo. Você sempre tem 
uma escolha sobre que pensamentos você mantém. Esses pensamentos moldam suas 
experiências, decidem que, independente do que se revela, hoje é um Bom Dia! 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

“As Irmãs Siamesas”
entram em casa envoltas pelo 
incômodo da presença uma da 
outra e precisam reaprender a 
se comunicar. As lembranças 
são inevitáveis. Cada memó-
ria vem carregada de rancor, 
mágoa, acusação ou mesmo 
ternura, leveza e humor. O 
passado é o fantasma de Marta 
que acredita não ter tido a 
oportunidade de ser feliz, 
obrigada a permanecer numa 
cidade do interior, carregando 
a responsabilidade da mãe 
doente sem opção de viver a 
própria vida. Agora, sente-se 
ainda mais perdida, sem a mãe 
e sem o fi lho que vive fora do 
país. É preciso restabelecer os 

laços, a ligação fraterna que se 
perdeu. Os diálogos evoluem 
na mesma proporção das 
emoções. A muralha vai sendo 
transposta à medida que as 
questões vão sendo expostas, 
colocando-as numa posição de 
maior proximidade. O encontro 
é permeado por momentos de 
ternura e delicadeza, outros 
de raiva e até violência, até 
revelar os detalhes da vida 
de cada uma.Com Cinthya 
Hussey e Nara Marques.

 
Serviço: Teatro Aliança Francesa, 

R. Gen. Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 
3572-2379. Sextas e sábados às 20h30 
e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
40. Até 02/12.
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