
Serviço: Theatro NET São Paulo (Sho-
pping Vila OlímpiaItaim), R. Olimpíadas, 
360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Sextas às 
21h e sábados às 20h30. Ingresso: R$ 
100. Atpe 11/02.
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Controle
(?), aces-
sório do
televisor

Pedido
com modo
autoritário

(?) Galli,
atriz de
"Sete
Vidas"

Diz-se do
indivíduo
sem com-

paixão

Peça de
crochê pa-
ra cobrir

os ombros

Açude
formado
pelo rio

Jaguaribe
Preserva-

do de
quaisquer
perigos

(?) lacri-
mogêneo:
é usado 

pela polícia

Atração da
estância
hidro-

mineral

Prenome 
do Galo de

Ouro do
boxe (BR)
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válidas 
de um

contrato
A do

morcego
é mem-
branosa

Assim, em
espanhol

(?) montes:
em grande
quantidade

Papai, 
em inglês
Protetor;
benfeitor

Arco, em
inglês
Fosso

comprido
56, em

romanos
Molécula 

do genoma

O maior
valor para
o samurai

Pigmento vermelho
presente no tomate

Serviço de laboratórios que
permite a realização de exames
sem que o paciente saia de casa

Formação
vocal

Formação
litorânea

Energia
(símbolo)

Comete
adultério

Novo
adejo

Filho de Egeu (Mit.) Atual líder
da Igreja
Católica
(2015)
Pata

Estado

Scooby-
(?), cão
da TV

Sucesso 
da banda

Legião
Urbana

Mulher 
que integra
o harém
do sultão

Expressão
sonora de 
reprovação

3/adn — arc — así — dad. 5/revoo — teseu. 8/licopeno.

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

Esta quarta, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acar-
retar brigas e desentendimentos. Marte em aspecto positivo com Plutão nos dá força e direcionamento. Mantendo o 
foco, alcançaremos o nosso objetivo. A Lua faz aspectos positivos com Vênus e Netuno que aumentam o romantismo 
levam a entrega de verdadeiros sentimentos. Mas será importante ter clareza dos nossos sentimentos, as emoções 
vêm à tona, principalmente os sentimentos negativos que devem ser eliminados. A Lua em aspecto tenso com Plutão 
durante a noite pode provocar um turbilhão de emoções, muita intensidade emocional.
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Marte em aspecto positivo com Plu-
tão nos dá força e direcionamento. 
Mantendo o foco, alcançaremos o 
nosso objetivo. Por isso use essa 
energia para entrar em ação e dedi-
car-se ao que mais importa. É preciso 
autoconfi ança e determinação para 
evitar rompantes de mau humor e 
lástima. 17/817 - Verde.

A Lua faz aspectos positivos com 
Vênus e Netuno que aumentam 
o romantismo levam a entrega de 
verdadeiros sentimentos. De manhã 
a inventividade é boa favorecendo 
as coisas diferentemente do pa-
drão, mudando um pouco a rotina. 
52/752 - Azul

Pode fazer novos planos para o futu-
ro, mas cuidado com os maus pensa-
mentos de manhã. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual e 
nos contatos. No fi nal da tarde tudo 
rende e o expediente pode terminar 
em paz com nossos afazeres cum-
pridos. 21/521 – Amarelo.

Com a entrada da Lua Cheia nas 
próximas horas se defi nem as ativi-
dades já desenvolvidas e o convívio 
na intimidade tende a ser mais feliz. 
É tempo de aprofundar um rela-
cionamento e se abrir para coisas 
novas. Seja mais versátil para realizar 
sonhos comuns. 38/738 – Branco.

Um sonho pode receber o apoio 
necessário para superar a realidade 
prática do momento e se tornar inte-
resse comum com alguém. A Lua em 
aspecto tenso com Plutão durante a 
noite pode provocar um turbilhão de 
emoções, muita intensidade emocio-
nal. 69/569 – Vermelho. 

As melhorias na sua vida devem 
começar a acontecer. Pode sentir-se 
ainda inseguro e acabar perdendo 
a paciência por pouca coisa. Não 
se irrite ou se desespere diante de 
difi culdades em trabalhos ou tarefas 
do dia a dia, elas serão vencidas. 
16/216 – Azul.

Fale de seus planos e desejos, deixe 
que alguém conheça suas intenções. 
Tudo se torna muito mais objetivo 
e direto em nossos desejos nesta 
metade de semana. No fi nal da tar-
de tudo rende e o expediente pode 
terminar em paz com nossos afazeres 
cumpridos.  11/611 – Cinza.

A Lua faz aspectos positivos com 
Vênus e Netuno que aumentam 
o romantismo levam a entrega de 
verdadeiros sentimentos. Mas será 
importante ter clareza dos nossos 
sentimentos, as emoções vêm à tona, 
principalmente os sentimentos ne-
gativos que devem ser eliminados. 
46/446 – Azul.

A Lua em aspecto tenso com Plutão 
durante a noite pode provocar um 
turbilhão de emoções. As tensões 
afetivas fi cam mais brandas, mas 
ainda atrapalham a relação sexual. 
Tenha um plano para não depender 
do acaso para melhorar seus ganhos. 
12/112 – Bege.

Com a entrada do Sol em seu signo 
dia 20 ocorrerão mudanças positivas 
para se ver livre do que está supera-
do. Precisará lidar com o mau humor 
antes pela manhã. Mantenha a calma 
e faça somente depois do aniversario 
alguma inovação necessária. 29/329 
– Branco.

No fi m da tarde, sentimento de 
integração o leva a seguir o rumo 
dos acontecimentos. Afl ição, im-
paciência e irritabilidade podem 
surgir diante de provações que 
a vida apresenta. Sentimento de 
tédio da vida aumenta nesta fase 
mais delicada do ano que vai até seu 
aniversário. 44/344 – Azul.

Marte em aspecto positivo com Plu-
tão nos dá força e direcionamento. 
Controle a inquietude e os seus 
desejos íntimos, fazendo-os caberem 
dentro da realidade. No início da 
tarde pode não gostar do que está 
fazendo e ter menos satisfação nos 
relacionamentos. 68/ 868 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 11 de Janeiro de 2017.  Dia de São Teodósio, São Sálvio, 
Santa Honorata e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia 

do Enfermo. Hoje aniversaria o ator Alfonso Arau que completa 85 
anos, o poeta Carlos Nejar que nasceu em 1939 e a atriz Patrícia Pillar 
que completa 53 anos.

O nativo do dia
O Capricorniano deste dia e grau é tenaz e insistente em seus propó-
sitos, podendo obter o êxito pelo esforço e pela correta utilização de 
seus talentos. Dinâmico e empreendedor com capacidade comunicativa 
e pensamento independente. Gosta de viagens e aventuras, pois tem 
necessidade de estar sempre em ação. Apesar da aparência ousada sofre 
de confusão interior, pois oscila entre a fé e a dúvida tornando-se inde-
ciso. A grande possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada poderá 
ser transformada em uma liderança positiva e respeitosa. Possui muita 
energia e vitalidade. Deve evitar a ansiedade e falta de praticidade.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte no amor Para fazer é necessário ter 
um papel virgem branco, no papel escreva a simpatia 
quatro vezes e distribua para quatro amigas. Quando 
terminar de entregar os papéis, escreve na sola do pé 
esquerdo o nome do alvo da simpatia. Pise com toda 
força no chão repetindo a seguinte frase: “Debaixo do 
meu pé eu te prendo (nome da pessoa), eu te amarro 
(nome da pessoa), eu te mantenho (nome da pessoa) 
pelo poder das 13 almas benditas”. Você não deve 
contar o sonho que tiver na noite seguinte.

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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Quando um casal fi nalmente pensam 
que o sonho de viajar para o Caribe vai se 
concretizar, a esposa recebe a notícia que 
não poderá viajar porque não tem como 

ser substituída em seu trabalho. Para 
completar a falta de sorte do marido, a 
sua sogra, Dona Zulmira, uma senhora de 
manias muito esquisitas e que além de tudo 
é hipocondríaca, passa a morar com eles. 
O espetáculo “A Sogra que Pedi a Deus” 

está há 8 anos em cartaz, e já foi visto por 
quase 700 mil pessoas. Com Renato Papa, 
Alexandre Freitas e Gal Spitzer.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358.  Sextas, às 21h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 28/4. 

D
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- A Comédia estreia 
na proxima sexta-
feira (13) e  aborda 
de forma leve e 
divertida um dos mais 
polêmicos assuntos de 
todos os tempos

Seu texto é dividido em 
quatro esquetes, nas 
quais o trabalho dos 

atores é valorizado por um 
fi gurino básico de smoking 
e alguns poucos adereços. A 
peça acontece num pequeno 
palco de cabaré, com lam-
padinhas e tapete vermelho, 
que criam todo clima para 
a performance. No quadro 
“Amor Possessivo”, um casal 
homossexual vive o terrí-
vel momento da separação. 
“Adultério” mostra um típico 
machão que trai a mulher, 
mas tenta salvar o casamen-
to. Em “Chantagem”, Vilmar 
é demitido e tenta reverter 
a situação por meio de uma 

Divulgação

O cantor Flávio Venturini apresentará ao público o 
lançamento do projeto: “Paisagens Sonoras” - álbum com 
temas instrumentais e novos arranjos para canções que 
foram eternizadas como “Todo azul do mar”, “Noites com 
Sol”, “Pierrot”, e versões em inglês para o hit “Nascente” 
e em italiano para “Céu de Santo Amaro”. Além disso, o 
show terá participação especial do tenor argentino Martín 
Fernandez, compositor naturalizado brasileiro desde 1990 
e premiado como melhor interprete pelo júri popular no 
Maracanto (Festival Maranhense de Canto Lírico).

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 
(20) e sábado (21) às 21h30. Ingresso: De R$ 50 a R$ 150. 

Estreia

Cena da cómédia “Sexo”

comprometedora fotografi a do 
patrão. Por fi m, em “Swing”, um 
casal decide praticar o primeiro 
swing, mas os participantes 
convidados podem botar tudo a 

perder. Com Cia. de Comédia Os 
Melhores do Mundo (Adriana 
Nunes, Jovane Nunes, Rodrigo 
Fernandes, Ricardo Pipo, Vic-
tor Leal e Welder Rodrigues).

MPB

Cantor Flávio Venturini

SAIBAMOS AGRADECER: Aprendamos a agradecer no círculo 
das criaturas limitadas que ainda somos, a fi m de recebermos 
o socorro dos Mensageiros Divinos cuja sublimidade ainda 
não conseguimos compreender. -0- Cada coração que palpita 
conosco, amparando-nos a jornada é alguém da Vida Superior 
induzindo-nos à felicidade. A ternura de nossa mãe... A benevo-
lência de nosso pai... O devotamento da esposa... A assistência 
do companheiro... O carinho do irmão... A devoção do mestre... 
A generosidade do amigo... A direção do chefe... O concurso do 
servidor... A paciência do médico... A tolerância do enfermeiro... 
Não somente essas forças te assistem, cada hora, assegurando-
te interesse e estímulo à existência... para estender a caridade 
sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a 
própria existência; para persistir nas boas obras sem reclamações 
e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho; para 
negar a nossa antiga vaidade e tomar, sobre os próprios ombros, 
cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, mar-
chando, com humildade e alegria ao encontro da vida sublime... 
-0- A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos 
do Evangelho expressa o apelo que fl ui do Céu para as nossas 
consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. 
Eis a nossa posição real nas bênçãos do “hoje”. E se quisermos 
aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos 
igualmente de que, em breve, “amanhã” comungaremos felizes 
com o nosso Mestre e Senhor. Emmanuel Psicografi a em Reunião 
Pública. Data – 1954. Local – Centro Espírita Luiz Gonzaga, na 
cidade de Pedro Leopoldo, Minas. (De “Taça de Luz”, de Fran-
cisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos) 

Na comédia “Santo Chá pra Bicha Má”, Juju, mordomo de 
um casal de classe média se revolta contra sua patroa, dona 
Marilú, após descobrir que a perua, embora se mostre sua 
confi dente, na verdade é uma mulher falsa e dissimulada e 
para se vingar da falsa amiga fará uso de um misterioso chá 
com o qual mudará para sempre o destino de toda a família. 
Com Caco Oliveira, Marta Marinho e Paulo Braghetto.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados, às 23h30. Ingresso: R$ 50. Até 25/02.
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Cena da comédia “Santo Chá pra Bicha Má”. 


