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Óleo em
que se
frita o

acarajé

Capital
europeia
da Plaza
Mayor

Cavalo
puro-

sangue
brasileiro

Glândula 
pressio-
nada na
ordenha

Carlos de
(?), ex- 

presidente
da ABL

(?) Niño,
fenômeno
climático

(?) de
Barros, po-
eta mato-
grossense

(?)-sec,
variedade
de cham-

panhe

Principal
rio da
África 
do Sul

Origem
bíblica do
homem
(Rel.)

(?) West, 
atriz norte-
americana
dos anos 20

(?) Leñas,
centro de

esqui
argentino

Dinamar-
ca (sigla)
El. comp.:

os dois

Franquia de jogos cuja
versão de 2013 arreca-
dou mais de US$ 1 bilhão

nos primeiros dias

Poesia
lírica

Minhoca e
nereide

Que luta
por uma
causa 
Cópia

Insípido
(bras. SP)

Sílaba de
"tenente"
Tipo de
adjunto

Conteúdo
do pneu
Uno de
novo 

Feita de
marfim
Branca;

clara

Irritar 
Faz uso de
explosivos

à base 
de nitro-
glicerina

Marechal nascido há
150 anos, criou a po-
lítica de tratamento

respeitoso aos índios
do Brasil

A cor do
Bidu (HQ)

Revolta 
pernam-

bucana do
período

regencial

3/gta — ité — mae. 4/demi — laet. 6/orange. 8/cabanada. 9/adnominal.

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

Este sábado, o terceiro dia da lunação é muito propício para tratar e contrair casamento, iniciar ou continuar viagens longas. 

Lua em Aquário deixa o astral aberto e favorece o contato com amigos e grupos. Aquário nos permite ter uma visão clara dos 

nossos sonhos, aspirações e nos leva para frente. É o momento de renovar nossas esperanças e ter em mente que para evoluir 

é preciso pensar no coletivo e buscar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Vamos em frente construir o futuro e um novo 

mundo. Vá com calma nos gastos e evite o otimismo que agora tende a ser exagerado. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter 

e Saturno leva a facilidade de se comunicar de forma própria com alegria e espontaneidade.
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Lua em Aquário deixa o astral aberto 
e favorece o contato com amigos e 
grupos. É o momento de renovar 
nossas esperanças e ter em mente 
que para evoluir é preciso pensar 
no coletivo e buscar a igualdade, a 
liberdade e a fraternidade. 85/485 
– Cinza.

Convivendo mais com os amigos, 
seus desejos e gostos comuns irão se 
realizar. Crises devem ser superadas 
com coragem e sem perder a fé, sem 
se deixar levar pelos excessos. Tenha 
cautela com a irritabilidade que pro-
voca brigas e confusões pela manhã. 
71/271 – Azul.

As atitudes afastam amigos e até 
esfriam a relação sexual. Isto requer 
mais equilíbrio pessoal, para evitar 
brigas. Mas o sábado é mais sociável 
e propícia para sair, conhecer pes-
soas ou reforçar laços. Mantenha 
uma atitude positiva diante de 
alguma difi culdade do momento. 
85/485 – Amarelo.

É o momento de renovar nossas 
esperanças e ter em mente que para 
evoluir é preciso pensar no coletivo 
e buscar a igualdade, a liberdade e a 
fraternidade. O Sol no signo oposto, 
na casa sete leva a tratar de parcerias 
em geral, iniciando ou encerrando 
ligações que já estejam desgastadas. 
88/488 – Cinza.

Haverá maior abertura e receptivida-
de que pode levar a exagero nos gas-
tos. É preciso comedimento ao abrir 
a carteira. Defi na prioridades deste 
primeiro mês do ano. A inventividade 
e o desembaraço farão com que algo 
planejado tenha mais chance de dar 
certo. 64/864 – Amarelo.

Precisa dedicar-se mais a carreira 
profi ssional, alcançando retorno das 
atividades em andamento. Não ali-
mente desejos sexuais exagerados 
e fantasias que não irá realizar. E 
cuidado com seu ciúme que o torna 
mais sensíveis ao impacto dos rela-
cionamentos. 40/440 – Verde.

O Sol na casa três em Capricórnio 
provoca mudanças, viagens e leva 
a maior liberdade para fazer novas 
conquistas que serão feitas neste 
começo de ano. Tenha cautela com 
sentimentos de irritabilidade para 
não provocarem atitudes agressivas, 
evitando assim brigas e confusões. 
66/466 – Verde. 

Precisa mudar a sua rotina neste 
começo de ano, sair do ambiente 
e procurar divirta-se mais e até 
viver um novo amor. Siga a rotina 
no ambiente e terá bons momentos 
íntimos. Há uma tendência de gastar 
a mais e de modo irrecuperável. De 
repente, nem tudo o que comprar, 
irá usar. 35/135 – Branco.

Logo após o aniversário, aproveite 
para realizar viagens e comemo-
rar junto dos amigos. Comece a 
comunicar-se com todos e faça con-
quistas importantes para seu futuro 
e felicidade. À noite facilidade para 
as relações fazendo com que os pro-
gramas planejados tenham chance de 
dar certo. 55/355 – Marrom. 

O pessimismo pode ser muito 
negativo nesta fase mais delicada 
do ano que vai até seu aniversário. 
Por isso mantenha o otimismo sem 
exageros e aguarde uma nova fase. 
Dedique-se ao seu trabalho e terá um 
bom retorno no seu futuro próximo. 
44/544 – Verde.

Final de tarde e à noitinha propício 
a melhor felicidade nos entendimen-
tos entre casais e facilitando a vida 
amorosa. Dedique um pouco mais de 
seu tempo a uma nova paixão inten-
sa que surgirá neste fi nal de ano. O 
dia é muito propicio aos tratamentos 
de saúde. 07/407 – Branco.

Mercúrio em bom aspecto com Jú-
piter e Saturno leva a facilidade de 
se comunicar de forma própria com 
espontaneidade. Com o Sol na casa 
da família permaneça mais próximo 
dos familiares. As viagens e contatos 
sociais devem ser bem preparados, 
pois disso depende para derem certo. 
78/178 – Azul. 

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
SÁBADO 31 de Dezembro de 2016. Dia de São Silvestre I, Santa Co-
lomba, Santa Catarina Labouré, Santa Melânia, e Dia do Anjo Habuhiah, 
cuja virtude é a nobreza. Dia do Reveillon, Dia da Esperança, Dia 

das Devoluções e Véspera do Ano Novo. Hoje aniversaria o ator 
Anthony Hopkins que faz 79 anos, o ator Pedro Cardoso que nasceu 
em 1962, o modelo e ator Luciano Szafi r que completa 48 anos, o ex-
jogador de futebol Viola que nasceu em 1969 e o ex-jogador de futebol 
Marcelinho Carioca que chega aos 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é jovial tornando-se cria-
tivo e com muita imaginação, às vezes pode levar-se pela ansiedade. 
Forte e com humildade está disposto ao sacrifício, é incansável e 
determinado, com muitos talentos é empreendedor e ambicioso, 
habilidoso com os negócios. A cura é um de seus mais importantes 
interesses possuindo o dom de aliviar o sofrimento alheio. Viver 
muito tempo nas grandes cidades pode obscurecer-lhe temporaria-
mente as idéias. Necessita dos ambientes naturais ou campestres 
para refl etir melhor.

Simpatias que funcionam
Para você e seu parceiro serem feliz para sempre: 
Para que você e seu parceiro sejam felizes para sempre, 
façam o seguinte: À meia-noite do dia 31 de dezembro 
juntem duas cadeiras, deixando uma de costas para 
a outra. Sentem-se. Um de vocês deve expressar um 
desejo em voz alta. Depois, movendo-se em sentido 
horário, troquem de lugar. Agora, o outro é que pede 
uma graça. Isso deve ser repetido até que cada um 
tenha feito seis pedidos. Todos os desejos devem ser 
referentes a felicidade comum do casal.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indiscipli-
nada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Exposição 
Família

A exposição Família, 
início de uma grande his-
tória!. reúne fotografias 
ampliadas e emolduradas, 
além de imagens adesiva-
das em grande formato, e é 
realizada em parceria com 
a ClickTH Foto e Vídeo, 
estúdio formado apenas por 
mulheres.

Serviço: Atrium Shopping (ABC), 
R. Giovanni Batistta Pirelli, 155, Santo 
André, tel. 3135-4500. De segunda a do-
mingo, das 11h às 22h. Entrada franca. 
Até 10\01.

Divulgação

Agora, o Rei do Universo está vindo para São Paulo pela pri-
meira vez na comédia “God” que estreia no próximo dia 6. . Deus 
e seus anjos dedicados respondem a algumas das questões mais 
profundas que têm atormentado a humanidade desde a criação. 
Com Miguel Falabella.

Serviço: Teatro Procópio Ferreira, R. Augusta, 2823, Cerqueira César, tel. 3083-4475. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 90 e R$ 130. Até 15\01.

A exposição reúne 
documentos históricos, 
pinturas, fotografi as 
e vídeos que contam 
a trajetória de um dos 
maiores ativistas dos 
direitos civis e humanos 
da população negra 
Abdias Nascimento

A A mostra é compos-
ta por quatro eixos: 
“A Mulher da Banda 

de Fora”, “Teatro Dentro 
de Mim”, “As Borboletas 
de Franca” e “Sankofa”. 
Todos demostram a re-
lação íntima de Abdias 
entre a produção artísti-

O poeta, dramaturgo e militante político Abdias Nascimento.

Sagrado 
As Cores do Sagrado, a exposição de Carybé apreenta 50 obras 

do artista que tem como principal fonte de inspiração as tradições 
do candomblé. A seleção buscou privilegiar a sintonia entre téc-
nica e fases do artista. As imagens presentes na exposição foram 
produzidas ao longo de 30 anos de pesquisas, entre 1950 e 1980, 
e são registros de vivências pessoais do artista nos terreiros de 
candomblé que frequentava.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo,Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De terça a 
domingo das 9h à 19h. Entrada franca. Até 28/02.

A exposição apresenta a tra-
jetória do pai da aviação, Santos 
Dumont. A mostra de nome 
“Santos-Dumont na Coleção 
Brasiliana Itaú” apresenta um 
acervo com cerca de 600 peças, 
como objetos, documentos e 
fotos de Dumont, como também 
imagens que mostram balões, 
dirigíveis e aeroplanos que 
revelam detalhes não somente 
dos projetos e de sua maior 
invenção, o 14 Bis, mas tam-
bém de sua personalidade. Há 
ainda uma reprodução de sua 
biblioteca, com publicações que Santos Dumont

A espera
No fi nal da segunda guerra mundial, uma mulher espera o 

retorno do seu marido Robert, enviado para os campos de con-
centração no drama A Dor que estreia no proximo dia 11. Sem 
saber se ele vai voltar, nem mesmo se está vivo, ela passa seus 
dias imaginando o que pode ter acontecido com ele. A história 
real de Maguerite Duras e Robert Antelme é narrada a partir dos 
diários da escritora. Com Rita Grillo.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro Baíma, 78, República. De quarta a sábado às 
20h30 e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. Até 22/01.

Trajetória
Elisa Larkin Nascimento

ca e a política com temas 
como combate ao racismo, 
pan-africanismo, diáspora 

africana, ancestralidade e 
tradições religiosas e signos 
de matriz africana.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Pau-
lista, 149, Bela Vista, tel. 2168-1700. De terça 
sexta das 9h às 20h e aos sábados e domingos 
das 11h às 20h. Entrada franca. Até 15/01.

Comédia

Miguel Falabella

TRABALHO: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus 
caminhos, e sê sábio". Pv. 6, v. 6.
O trabalho é o alicerce da vida, quando empenhado na construção 
da paz. Quem labora com prazer, por amor ao trabalho, esquece os 
infortúnios, diminui os problemas, retempera a Alma para todas as 
lutas que surgirem no caminho e avança com coragem, vendo na 
frágua o único caminho para a libertação espiritual e independência 
fi nanceira.
O organismo do preguiçoso é contra seu próprio dono.
Quem não ama bastante o trabalho, deve observar a natureza, em 
todas as suas linhas e expressões. Nada pára no corpo ciclópico da 
criação. A formiga não desanima com obstáculos, remove-os e tem 
celeiros para que não lhe falte suprimentos.
Toda sabedoria nasce na fi losofi a do trabalho.
E a virtude nunca aprova a inércia.
Água parada prolifera o perigo, o ar que não circula torna-se viciado 
e o homem sem diligência é rondado pelo desespero.
A ciência nos mostra, com toda a segurança, o cinetismo da luz, a 
circulação dos átomos, os movimentos dos mundos estelares e a 
pulsação incalculável do fl uido cósmico, em todos os departamentos 
da vida...
Coloca tuas mãos, com urgência, nos serviços do bem, e não 
percas a paciência exigindo frutos.
Deus nos dá tudo para que trabalhemos. Até a própria vontade.
Acionemos, pois, todas as oportunidades inerentes a nós, em favor 
da vida, pois também fazemos parte dela.
Trabalhar é viver, e viver é trabalhar.
Cuidar de alguma coisa que nos eleva, é responder ao Senhor com a 
nossa capacidade de ajudá-lo.
Ocupar-se, sem a pobreza da reclamação, é falar alto para Deus, é 
atestado de quem já despertou das trevas para a luz. Reclamar é 
desconhecer o bem que se recebe.
O preguiçoso é considerado como um morto, mas algum dia o poder 
do Pai Celestial, através do tempo e de Cristo, fá-lo-á ressurgir para 
a vida.
(De "Tuas Mãos", de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Carlos) 

Santos Dumont
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o o inspiraram, além de algumas 
de sua autoria. O público tem 
contato com plantas e docu-
mentos que relatam a doação 
de suas duas casas favoritas: 
a fazenda de Cabangú e a Villa 
Encantada em Petrópolis, no 
Rio de Janeiro. Alguns objetos 
pessoais completam o acervo, 
como um binóculo, uma luneta e 
outros instrumentos científi cos 
usados por Santos-Dumont.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Paulis-
ta, 149, Bela Vista,  2168-1700. De terça a sexta 
das 9h às 20h e aos sábados e domingos das 
11h às 20h. Entrada franca. Até 29/01.


