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Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Especiali-
zação na
área de

negócios

Pessoa
envolvida
em briga
judicial

Cupins
(Zool.)

Volt-
ampère

(símbolo)

El. comp.
de "ambi-
valente":
ambos

(?) Smith,
teórico do 
liberalismo
econômico

Su-
sudoeste
(abrev.)

(?) João
del Rei,
cidade
mineira

Cami-
nhões de
mudanças

Ponta
aguçada

Maior ser-
pente ve- 
nenosa das
Américas

Sigla em
inglês 

da ONU

Romance
de Graça
Aranha
(Lit.)

Remédio 
contrain-
dicado na
dengue

Estrondo,
em inglês

Estado
indiano

"Ar", em 
"aerofagia"

Superiora de mosteiros

Peça de
Chico 

Buarque que se tornou
símbolo da resis-
tência à Ditadura

Lançar
vapores 

"Agnus (?)",
oração 

Gerência

Jogo, em
inglês

Na reta-
guarda

Corte
indevido
feito pela
manicure

Primeira
vacina a

ser criada

Não permite demora
Alvo da
caçada

   policial Incômodo digestivo

É eliminado da cozinha
aquecendo-se canela em pó

numa frigideira

Orbe, em
inglês
2, em

romanos

Bacia fixa de cozi-
nhas e banheiros

Significa "certo" na
correção da prova

CU
CACHIMBAR

ZEBANG
LITIGANTE

AERODI
RODAVIVA

GAMEADAM
BIFEORB
ATRASII
DEISÃO

GESTÃOLB
SUPIA
SURUCUCU

CANAÃAAS

2/un. 3/dei — orb. 4/adam — bang — game. 5/canaã. 8/térmites. 9/cachimbar. 13/antivariólica.

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

O nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas ou perigosas. Há aspecto 
entre Lua e Júpiter e leva assuntos fi  nanceiros a serem resolvidos. Daqui para a frente todos os meses quando a Lua fi  zer 
contato, a seleção será cada vez mais refi  nada. Aperfeiçoar-se no que faz a síntese e outra perspectiva no contato da Lua 
com o Sol, e o início da fase crescente. À noite a Lua ingressa em Áries e mesmo com toda a energia, deixar para usá-la mais 
tarde, sem desperdiçar a noite de sono, pois a fase crescente da Lua está começando e com ela os desafi  os fi  cam claros.
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Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição que 
não irá errar neste fi  nal de ano. Bom 
para os negócios e transações bem 
pensadas, mas não invista em nada 
duvidoso. Cuide melhor de seu corpo 
e da sua saúde nestes últimos dias 
do ano.86/486 – cinza.

O Sol faz bom aspecto com Netuno e 
o torna mais afável e amável com os 
outros. Há certa tendência a preci-
pitar- se nas conclusões e perder por 
isso. Evite expor-se a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas ou lugares com 
muita aglomeração.66/766 – verde.

Daqui para a frente todos os meses 
quando a Lua fi  zer contato, a seleção 
será cada vez mais refi  nada. O seu 
lado maleável deve ser amenizado 
para evitar situações que gerem 
confusão. Se acreditar em seus 
desejos será possível realizar algum 
deles.56/456 – amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. Procure sair da rotina e 
fazer viagens curtas. O Sol em Sa-
gitário e a Lua a noite ingressa em 
Áries e mesmo com toda a energia, 
deixar para usá-la mais tarde, sem 
desperdiçar a noite de sono,.61/761 
– verde.

Um aspecto da Lua com Júpiter pode 
levar a exageros nos gastos e nas 
necessidades Precisa de equilíbrio 
emocional e agir de forma prática no 
ambiente do lar. Haverá renovação 
em todos os setores de sua vida. 
Ótimo dia para a comunicação social 
e as viagens.25/625 – amarelo.

Um bom aspecto da Lua pela manhã 
melhora o entendimento e as comu-
nicações. Use seu poder de encantar. 
Abra o coração e demonstre o que 
sente pela pessoa amada ou seus 
familiares. Final de ano ótimo para 
viagens e contatos sociais.82/182 
– branco.

Lua com Júpiter pode levar a exage-
ros nos gastos e nas necessidades, 
aumentando a impulsividade no 
consumo até o Natal. Dedique a 
aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
Depois da metade da tarde evite 
compras.95/495 – vermelho.

O aspecto da Lua com o nosso astro 
Júpiter pode levar a exageros nos 
gastos e nas necessidades. Precisa 
agir e resolver problemas pessoais 
e íntimos com calma no fi  nal do 
dia. Obterá lucros através de setor 
ligado a comunicação, com uma 
nova oportunidade de trabalho. 
12/212 – branco.

Há aspecto entre Lua e Júpiter e leva 
assuntos fi  nanceiros a serem resol-
vidos. O Sol em bom aspecto com 
Netuno o torna mais amigável para 
tudo que quiser resolver. Fale dos 
seus sentimentos por alguém aberta-
mente à noite.12/312 – marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
nesta fase mais delicada do ano que 
vai até o aniversário. Cuidado com 
o impulso para fazer compras pela 
impulsividade.15/515 – branco.

Daqui para a frente todos os meses 
quando a Lua fi  zer contato, a se-
leção será cada vez mais refi  nada. 
Aperfeiçoar-se no que faz a síntese 
e outra perspectiva no contato da 
Lua com o Sol, e o início da fase cres-
cente. O dia favorece as atividades 
benéfi  cas ao organismo, viagens e 
diversões.17/517 – branco.

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino 
e ao aprendizado. Terá surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes desta sexta.27/527 
– branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
18 de Dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora da Esperança, São 
Basiliano, São Flamano, São Rufo, São Vitorino, São Zózimo, São Makhouf, 
e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje aniversaria o 
guitarrista do Rolling Stones, Keith Richards que completa 73 anos, o 
produtor e diretor de cinema Steven Spielberg que nasceu em 1946, o 
ator Brad Pitt que faz 53 anos, a atriz Katie Holmes que nasceu em 1978 
e a cantora e atriz Christina Aguilera que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é sensível, determinado, teimo-
so e orgulhoso. Tem forte senso de justiça e princípios. É calmo 
e compreensivo, mas pode ser crítico e exigente. Charmoso e 
ambicioso aprecia luxo e qualidade, por isso trabalha muito para 
manter o padrão de vida. Protege acima de tudo a moral e a religião. 
A vida é uma aventura e uma busca eterna, diversifi  cando suas 
atividades e muitas vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo. 
A busca pela verdade em todos os níveis é sempre intensa durante 
toda sua vida.

Dicionário dos sonhos
Emagrecer rapidamente: Descascar um 
dente de alho, cortar ao meio e colocar em ½ 
copo com água fi  ltrada ou fervida deixando 
na cabeceira da sua cama antes de dormir. Em 
jejum tome um gole dessa água. O restante 
jogar fora na pia e jogar água corrente. O alho 
deverá ser jogado no lixo. Repetir até alcançar 
o peso desejado.
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A exposição Cores do Bixiga na Yayá traz desenhos, pinturas e 
maquetes produzidas durante duas ofi cinas de arte naïf promovidas 
pelo CPC-USP em 2015, ministradas pelo artista plástico Arieh. 
Também integram a exposição vídeos com depoimentos dos 
participantes e peças gráfi cas e cenográfi cas produzidas a partir 
dos elementos visuais criados pelos participantes. Como atividade 
complementar, monitores envolverão o visitante em atividades 
educativas cujos resultados serão incorporados à mostra.

Serviço: CPC-USP/Casa de Dona Yayá, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 
2648-1501. De segunda a sexta das 9h às 17h. Até 24/03.

Dança
Trabalho realizado por meio da pesquisa do livro Primeiras 

Estórias, de Guimarães Rosa, composto por 21 contos, sendo 
que cada um se transforma em um experimento cênico aberto 
ao público. O conto “Primeiras Histórias” é usado para criar 
sensações e imagens que tornam-se combustível para a criação 
de  movimentos de dança e/ou explorações textuais improvi-
sadas, que acontecem primeiro individualmente e depois em 
grupo. Os experimentos trazem à cena os contos “Nenhum, 
nenhuma” e “O espelho”.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, Pinheiros, tel. 3095-9400. Terças e quartas 
às 20h30. Entrada franca. Até 21/12.

Estreia no proximo dia 13/01 
“Uma Shirley Qualquer”. O mo-
nólogo conta a história de uma 
mulher, casada, mãe de dois fi lhos, 
Shirley Valentim sofre com o pior 
tipo de solidão: aquela que se sente 
mesmo estando acompanhado. E 
atire a primeira pedra quem nunca 
conversou com as paredes em uma 
situação como essas. Elas podem 
não ser as companheiras mais 
eloquentes, mas ao menos sabem 
ouvir, coisa rara hoje em dia. Que 
o diga Shirley! É com elas que a 
protagonista divide suas angústias. 
Shirley busca entender aonde 
foram parar seus sonhos, o que 
aconteceu com sua vida. Quando 
surge uma oportunidade de conhe-
cer a Grécia com sua melhor amiga, 
sem a família, ela decide embarcar 
nessa viagem , uma jornada ao 
encontro do seu verdadeiro eu. 
Com Susana Vieira.

ServiçoTeatro Renaissance, Al. Santos, 
2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. Sextas 
às 21h20, sábados às 21h e aos domingos às 
18h30. Ingresso: R$ 100. Até 26/03.

A história de “Rent” 
começa na véspera 
de natal, na cobertura 
de uma antiga editora 
musical

Um loft industrial onde mo-
ram Mark, cineasta perdido 
que saiu debaixo das asas de 
seus pais para tentar a sorte na 
cidade grande e Roger, músico 
ex integrante de uma quase 
bem-sucedida banda de punk 
rock, que perdeu sua inspira-
ção ao se ver frente a frente 
com a morte. Em meio ao frio 
congelante, Mimi, a vizinha do 
andar de baixo, bate na porta 
deles em busca de fogo e acaba 
reacendendo a vida de Roger. 
Collins, gênio da computação 
e professor universitário, apa-
rece na cidade para passar a 
noite de natal com seus amigos. 

“Palpitação narra” o longo relacionamen-
to entre uma prostituta e um marinheiro. 
A partir dessa convivência, o espetáculo 
mostra a transformação de um vilarejo em 
uma cidade. A industrialização local leva 
ao abandono da pesca e ao crescimento 
da atividade econômica em torno do 
processamento de arroz. O fato provoca 
questionamentos sobre a expansão dos 

territórios e as consequências dos pro-
cessos de modernização, que acabam por 
infl uenciar os recursos naturais, a relação 
com os lugares e os afetos do homem 
contemporâneo. Com O Pequeno Teatro 
de Torneado.

Serviço: Funarte São Paulo, Al. Nothmann, 1058, Campos 
Elíseos, tel. 3662-5177. De quarta a sexta às 20h. Entrada 
ranca. Até 23/12.

Suspense
O mundo da magia está de volta e a todo 

vapor na peça “As Relíquias Mágicas”, o 
Filho do Eleito. A aventura do fi lho do 
maior bruxo de todos os tempos, muito 
mistério e surpresas que irão encantar os 
fãs que embarcarem nesse expresso.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 884, Bela Vista, tel. 3115- 2637. Sábados e domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 29/01.

Após um assalto, acaba caído 
em um beco qualquer onde 
encontra seu salvador, Angel, 
percussionista de rua e Drag 
Queen. Benny, antigo amigo e 

proprietário do imóvel, aparece 
para cobrar o aluguel. Com 
Myra Ruiz, Bruno Narchi, Die-
go Montez, Thiago Machado, 
Ingrid Gaigher, Mauro Sousa, 

Max Grácio e Priscila Borges.

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 
R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, tel. 3472-
2229. Terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 
100. Até 21/12
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
O VALOR DA ORAÇÃO: A madrinha do Chico, por vezes, passava 
tempos entregue a obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação 
dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o me-
nino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia três dias que a criança 
permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou 
a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com 
a qual se apresentava. — Então, a senhora não sabe — explicou o 
Chico — tenho passado muita fome. — Ora, você está reclamando 
muito, meu fi lho! — disse Dona Maria João de Deus — menino guloso 
tem sempre indigestão. — Mas hoje bem que eu queria comer alguma 
coisa... A mâezinha abraçou-o e recomendou: — Continue na oração 
e espere um pouco. O   menino fi cou repetindo as palavras do Pai 
Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. 
Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um 
jatobá saboroso... Chico recolheu, alegre, O pesado fruto, ao mesmo 
tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando. —  Misture 
o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da 
criança, acentuou: —  Como você observa, meu fi lho, quando oramos 
com fé viva até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Do livro 
LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama
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Carol Quintanilha

“Primeiras

Histórias”.

Drama

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.


