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da mídia
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de, atriz 
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excesso
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de origem
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(?) Metro-
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dora" de

lares
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ração

repentina
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que indica
oposição
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Fugiu da
destruição
de Sodoma

(Bíblia)
Artéria que
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cabeça
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Tempero
mais

usado no
mundo 

As espé-
cies amea-
çadas de
extinção

Enxerga

 Documento que, emi-
tido por um juiz, con-
cede a libertação a 

um preso 

Época histórica
Ejaculação (?): disfun-
ção sexual masculina
tratada com Viagra

Punta del
(?), cidade
uruguaia

Causa da
fotofobia

(?) verbal:
o erro de
"Fazem

cinco anos
que ele
morreu"

Desiludido
Boca de

(?), modelo
de calça

Feitio do
anzol

Tema dos 
comentá-

rios de
Miriam
Leitão 
na TV

Oscar Schmidt, 
"lenda" do basquete

Ainda, em espanhol

Defesa (?): é aciona-
da em casos de

calamidade pública
Velho, em inglês

Soldado
(abrev.)
Protelar;
postergar

Estrela,
em inglês
Intenção 

do penetra

Entidade
que possui

CNPJ
Função

(?): reflete
o estado
de ânimo

do emissor
(Ling.)

Brado em
touradas
Sim, em
francês

Sinal de
nasalação
Veste de
indianas

Assento,
em inglês

De + as

Zé
Ramalho,

cantor
Nojo

 "Aérea",
em FAB

Política acriana que
concorreu à Presi-

dência em
2014

Rutênio
(símbolo)

5, em
romanos
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3/aún — lot — old — oui. 4/sári — seat — star. 8/carótida.

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

Esta segunda, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cui-
dado em todos os assuntos. A Lua continua plena em Gêmeos facilitando a comunicação e dando chance de 
diálogos importantes e decisivos. O trânsito de Marte em Peixes nos incita a escutar mais nossas emoções do 
que a razão, o que, com o aspecto de Júpiter, exigirá muita vontade para acabar com algumas hesitações. O 
trânsito de Saturno em bom aspecto com Júpiter, felizmente, favorece as trocas, o convívio e os avanços no 
plano social que tocam a justiça e as reformas que afetam muitas pessoas.
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Tendência à facilidade para as rela-
ções sociais com a Lua em Gêmeos. 
O melhor é não esperar demais dos 
acontecimentos e nem começar 
qualquer coisa que queira que dure 
muito tempo. Perturbações fi nan-
ceiras devido a dívidas ou falta de 
recursos. 71/771 – Vermelho.

O forte apego ao lar e à tradição se 
soma a avanços e novidades pro-
vocadas pelo Sol que está indo em 
direção ao signo de Aquário. Precisa 
organizar sua vida e reservar tempo 
para a intimidade, pois as relações 
afetivas estão estimuladas. 62/362 
– Branco.

Pode fazer planos para o futuro, mas 
cuidado com os maus pensamentos 
e atitudes impositivas ou enérgicas 
demais. O que se relaciona à vida 
doméstica tem papel importante e 
signifi cação mais forte e intensa. Há 
indicação de alegrias no relaciona-
mento íntimo. 41/441 – Amarelo.

A Lua geminiana ajuda a realizar 
aquilo que o apaixone e tudo que 
necessite de proximidade e intimi-
dade. O convívio na relação sexual 
tende a ser feliz e pleno. É tempo 
de aprofundar um relacionamento 
demonstrando seus sentimentos. 
79/979 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas beneficia a saúde 
e as viagens. Seus sonhos podem 
não encontrar o apoio devido à 
realidade prática do momento. Não 
ambicione coisas que estão distantes 
da realidade, mas veja aquilo que 
importante agora para ser feliz. 
56/356 – Amarelo.

As melhorias no trabalho devem 
começar a acontecer neste fi nal de 
janeiro. Maior habilidade e seguran-
ça dominam os atos. Pode sentir-se 
muito inseguro e acabar perdendo a 
paciência. Não se desespere, pois o 
que deseja se realizará em breve com 
o Sol em Aquário. 32/432 – Verde.

Nada de se disfarçar o que sente dei-
xe que alguém conheça seus desejos 
e anseios. Uma reação rebelde pode 
ser esperada diante de situação que 
ocorra fora dos seus planos. Controle 
a imaginação que pode lhe enganar 
neste começo de semana ao expor 
emoções. 99/399 – Cinza.

Algumas coisas já não têm a mesma 
importância em sua rotina do dia a 
dia. A tendência será a de nos pro-
tegermos de situações que exponha 
nossas fragilidades. O trânsito de 
Saturno em bom aspecto com Júpi-
ter, felizmente, favorece as trocas, 
o convívio e os avanços no plano 
social 56/556 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das e isso poderá ajudar a melhorar 
a sua relação e a parceria sexual até 
o fi nal de janeiro. Tenha um plano 
para não depender do acaso para 
melhorar seus ganhos e coloque-o 
em ação agora para lucrar. 35/635 
– Branco.

Um novo ciclo anual está começando 
nesta semana em que o Sol está indo 
para o seu signo. Precisará lidar com 
um tipo situação que sua vaidade 
adora, mas o seu lado tímido morre 
de medo. Porém o melhor é não se 
iludir com situações passageiras 
que não devem permanecer. 11/711 
– Branco.

Afl ição, impaciência e irritabilidade 
podem surgir diante de provações 
que a vida lhe apresenta. Há um 
sentimento de tédio diante da reali-
dade que nesta fase parece ser mais 
dura e difícil de lidar nesta fase mais 
delicada do ano que começa esta 
semana e vai até seu aniversário. 
59/459 – Azul.

Controle a inquietude e faça os 
seus desejos caberem dentro da 
realidade. Viverá um clima perfeito 
no relacionamento íntimo através 
da acentuada sensualidade. Pode 
surgir algo novo na sua vida, mas 
não exponha por enquanto, guarde-a 
em segredo até a hora de agir. 
89/489 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 09 de Janeiro de 2017. Dia de Santo Adriano, Santa Marciana, 
São Felix, São Vidal e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a proteção. Dia 

do Astronauta e Dia do Fico. Hoje aniversaria o ator Milton Gonçalves 
que nasceu em 1933, a cantora a compositora Joan Baez que faz 75 anos e 
o ex-guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page que nasceu em 1944.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é uma pessoa leal, cumpridor de seus 
deveres. Prático e trabalhador, muito resistente tem uma personalidade 
forte e artística. É apaixonado pelas viagens e obtém muito sucesso nos 
negócios. Possui a humildade para não guardar rancores e costuma ser 
iluminado para não persistir quando erra. Idealista, visionário e com 
intenção de ser “o primeiro “. Deve aprender as limitações da vida e que 
não é o centro das atenções. No lado negativo tende a ser mal educado 
e colocar obstáculos em todos os empreendimentos.

Simpatias que funcionam
Juntar os dois para sempre: Ingredientes: um 
fi  o de seu cabelo, um do seu amor e um lenço 
branco. Execução: coloque os dois fi  os juntos 
no lenço e guarde tudo num lugar escondido. 
Este amuleto vai ajudar a preservar o seu amor 
para sempre.

Dicionário dos sonhos
JARDIM - Andar nele, ganhos inesperados. 
Bem cuidado, vida amorosa feliz e melhoria de 
posição. Malcuidado, difi  culdades e perda de 
posição. Cuidar dele, aumento na família. Regar 
as plantas, bons negócios. Números da sorte: 20, 
26, 43, 58 e 86.
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Bullying
O espetáculo “O Alvo - Ser ou não ser o centro das atenções” aborda o bullying 

entre estudantes adolescentes. Cinco amigas populares do colégio estão na 
sala de espera da diretoria. A amizade das garotas está ameaçada por causa 
de um estranho encontro delas com a “menina mais zoada do colégio”, que 
tomou proporções graves, quando a menina rolou as escadas e acabou em um 
hospital, bastante machucada. Em meio a divertidas situações e discussões, 
a trama faz com que elas revelem fatos e opiniões surpreendentes umas às 
outras, e mudem as suas vidas para sempre. A montagem ganhou os prêmios 
FEMSA Coca Cola e SP de Teatro na categoria Melhor Texto em 2015.

Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Segundas 
às 17h30. Ingresso: R$ 40. Até 23/01.

A encenação tem como ponto de partida o universo de realismo 

fantástico apresentado pelo autor e as metáforas e simbologias 

presentes no texto original.

O espetáculo “Um estranho com asas” traz para o universo 
das crianças uma livre adaptação do conto “Um senhor muito 
velho com umas asas enormes”, escrito pelo Nobel de Litera-
tura Gabriel Garcia Márquez.  A encenação tem como ponto de 
partida o universo de realismo fantástico apresentado pelo autor 
e as metáforas e simbologias presentes no texto original. Na 
peça, produzida pela Cia. Mevitevendo, especializada em teatro 
de bonecos, máscaras e objetos, um senhor muito velho com 
grandes asas aparece de repente em uma pequena vila perdida 
no meio do nada, e transforma a vida do lugar e de um menino 
em especial. O espetáculo trata de temas como afeto, amizade, 
encantamento e ainda traz à tona o mistério do realismo mágico 
que é característica do autor.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, Pinheiros, tel.  3095-9400. Domingos das 15h 
às 17h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). Até 19/02.

Os Paralamas do Sucesso

A apresentação reúne 
três noites com 
grandes sucessos da 
banda, ao longo dos 
35 anos de carreira

No repertório, músicas 
como “Óculos” e “Meu 
Erro”, do álbum “O 

Passo do Lui” (1984), “Lan-
terna dos Afogados”, do disco 
“Big Bang” (1989), “Você”, de 
“Selvagem?” (1986), entre 
outras já conhecidas pelo 
público. A banda é composta 
por Herbert Vianna (voz), Bi 
Ribeiro (baixo), João Barone 
(bateria), João Fera (teclado), 
Bidu Cordeiro (trombone) e 
Monteiro Junior (sax).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, 
Água Branca, tel.  3871-7700. De quinta 
(12) a sábado (14)  às 21h30. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30 (meia).

Standy
Estreia no proximo dia 14 a 1ª Edição do “Rindo nas Férias” do 

projeto Rindo!. O projeto conta com os renomados humoristas de 
stand-up comedy que se revezam no palco, sendo uma atração dife-
rente a cada noite. 5 humoristas subirão ao palco, entre eles: Marco 
Zenni, Rogério Vilela, Fábio Gueré, Victor Camejo, Nando Vianna, 
Luiz França, André Santi, Hallorino Júnior, Márcio Donatto, Patrick 
Maia, Thiago Carvalho, Rudy Landucci, Zé Neves, Osmar Campbell, 
Rodrigo Fernandes, Rodrigo Marques, Dinho Machado, Rodrigo 
Cáceres e Afonso Padilha.

Serviço: Teatro Gazeta,  Avenida Paulista, 900, tel. 3253.4102. Sábados às 23h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 18/02.

Paralamas do Sucesso
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ESFERAS: Ninguém precisa ausentar-se da Terra para entrar em rela-
ções com esferas diferentes. A diversidade de nossas moradias começa 
neste mundo mesmo. Cada mente vive na onda dos desejos que lhe são 
próprios. Cada coração palpita nos sentimentos que esposa. Residimos no 
lugar em que situamos a própria alma. Há quem se detenha fi sicamente 
num palácio, sentindo-se no purgatório do desespero, e existe quem se 
demore num casebre guardando as alegrias de um paraíso interior. Há 
quem penetre no inferno da angústia, usando a chave da fortuna, e há 
quem alcance o Céu, manobrando uma enxada. Cada espírito permanece 
na posição que lhe agrada. Por isso mesmo Jesus, em nos socorrendo na 
Terra, buscou ampliar-nos a visão e aperfeiçoar-nos o espírito para que 
se nos engrandeça a esfera individual e coletiva de ideal e realização, de 
trabalho e de luta. Cada dia com o Evangelho no coração e nas palavras, 
nas atitudes e nas mãos é mais um passo para as eminências da vida. 
De modo a elevar-se de condição, ninguém reclame contra o cativeiro 
das circunstâncias. Se os sentimentos frágeis e enfermiços são produtos 
do ambiente em que respiram, os sentimentos nobres e robustos são 
organizadores do ambiente em que atuam, na sustentação de si mesmos 
e a benefício dos outros. Jesus, até hoje, convida-nos, através da Boa 
Nova, a construir a esfera mais elevada em que nos cabe marchar para 
Deus. Se nos propormos a atingir as Moradas do Amor e da Sabedoria, 
na Luz Imperecível, aprendamos a renunciar a nós mesmos, avançando, 
corajosamente, sob a cruz dos deveres de cada dia, a fi m de encontrar-
mos o Cristo em nossa desejada renovação. (De “Abrigo”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).

Fundada em 2001, a banda Ozzmosis, Ozzy Osbourne Tri-
bute conta com Leandro Walczak (guitarra), Cesar Manolio 
(baixo), Rodrigo Guimarães (teclado), Marquinhos na bateria 
e Tomé nos vocais (que em 2002 teve seu Ozzy Tribute na 
Inglaterra com Richie Faulkner do Judas Priest, Davey Rim-
mer do Uriah Heep e Les Binks, ex- Judas Priest). Com 15 
anos de estrada, a banda já se apresentou por todo o Brasil e 
diversas vezes em redes locais e nacionais de TV e rádio. Seu 
show percorre toda a carreira solo de Ozzy Osbourne, desde 
o álbum Blizzard Of Ozz até o Let Me Hear You Scream.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 
tel. 2574-7749. Sexta (13) às 21h. Ingresso: R$ 40.

Tributo


