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Local do
beijinho de
Valesca

Popozuda

Neil
Armstrong

e Yuri
Gagarin

Uma das
caracte-
rísticas 
da voz

Indivíduos
que são
alvos da

xenofobia

Formato
da pista 
de atle-
tismo

Dividir em
duas

partes
iguais

(?) vivo:
em tempo

real

"(?) Nova
Direção", 
série brasi-
leira de TV

Cômodo
reduzido
do con-
jugado

Consoante
que marca
o infinitivo

(Gram.)

(?) linguís-
tica: gíria,
 jargão ou

dialeto

Cidade 
mineira,

grande polo
moveleiro

A verdade
nua e (?):
o fato, sem
disfarce

O vinho 
interme-

diário (fr.)

Bem-(?)-vi,
ave de

canto tris-
silábico 

Que foram
tirados do

sono

(?) yet:
ainda não,
em inglês

Líder
espiritual 
equivalente

ao pajé

(?) Paquin,
atriz cana-
dense de 

"Margaret" 

Saudação
comum
entre os
jovens

Causadores de ame-
bíases e giardíases

Desmoro-
nar; cair

Precisos;
corretos

Arrastar
para si

Na (?): às 
escondidas

Aprontar
(gír.)

Serviço que garante 
a frequência de voos
entre dois
destinos

Os anos que ficaram
conhecidos como d.C.
Emilio Estevez, ator e

cineasta dos EUA

Tarrafa
O alimento
empanado
e frito (fr.)

Pedido da
plateia 

Recomeça
o namoro

(?) Malfita-
no, ator
mineiro
Enfeite

Orgulho,
em inglês

Mulher pia
(Rel.)

Peça de
bebês para
evitar su-
jar a roupa

Titânio
(símbolo)

Hora
canônica

Bandeiran-
te paulista
conhecido

como o
Caçador
de Esme-

raldas

"Pardal",
no trânsito
Rato, em

inglês 
Raça canina com

manchas
pretas na
pelagem

Sudoeste
(abrev.) 
Desfazer
(os nós)

ASDP
PONTEAEREA

TIMBREPUXAR
NBOMOITA

ESTRANGEIROS
AOALASSI
RSUREDET

DEVOTACRUA
BABADORBIS

ORSOIRAN
PRIDEROSETE

DESPERTADOS
RADARNOTTI

RATXAANNA

DALMATAOI
FERNÃODIAS

3/noa — not — rat. 4/anna — iran — rosé — xamã. 5/à doré — pride.

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

Esta segunda, o décimo nono dia da lunação é muito benéfi co para resolver assuntos sociais e familiares. Com a Lua 

em Virgem são muito recomendadas às atividades ligadas à arrumação, consertos, faxina, organização de armários e 

gavetas, etc. Em breve terá chances de realizar algo novo, por isso prepare-se bem neste dia em que a Lua está em Virgem 

e ajuda a manter o equilíbrio entre o repouso e trabalho.  Colocar ordem na bagunça traz um sentimento especial de 

gratifi cação. Muito bom, também, para se fazer uma seleção nos armários do que se usa e serve, do que não se usa nem 

serve mais. O que sobrar deverá ser doado.
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Um forte interesse pelo préstimo de 
serviço e pela atividade feita com 
bom gosto e dedicação. Colocar or-
dem na bagunça traz um sentimento 
especial de gratifi cação. Controle 
a curiosidade que dispersa suas 
energias neste começo de semana. 
61/761 – Vermelho.

Precisa ter calma ao lidar com situ-
ação difícil no ambiente de trabalho, 
já que apenas a força de vontade não 
será sufi ciente. Não queira fazer tudo 
ao mesmo tempo, mas uma coisa de 
cada vez. Pode ser levado a situações 
de rompimento brusco, brigando com 
alguém querido. 65/465 – Verde.

As crises devem ser superadas com 
coragem e cabeça erguida, mas sem 
entrar em confronto direto com 
alguém. Em breve terá chances de 
realizar algo novo, por isso prepare-
se bem neste dia em que a Lua está 
em Virgem e ajuda a manter o equi-
líbrio entre o repouso e trabalho.  
62/362 – Cinza.

Um momento de maior interesse 
por novidades e o aumento da 
independência. Cuide da saúde e 
da recuperação de energia. Evite 
atritos com subalternos, chefes ou 
superiores, pois sairá perdendo, 
mantenham os relacionamentos 
amistosos neste seu dia favorável 
da semana. 29/229 – Branco.

Com a Lua em Virgem o dia é ótimo 
para resolver impasses. Precisa 
aceitar as situações do jeito que 
elas são e batalhar para mudar aos 
poucos o que incomoda e não deseja 
mais. A conversa cara a cara será 
decisiva para a conciliação a dois. 
56/556 – Cinza.

Terá defi nição do rumo que sua vida 
deve tomar. Esta segunda com a 
Lua em seu signo dá uma aura de 
confi ança que leva ao fortalecimento 
de laços através de fatos e palavras. 
Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajudará a melhorar os rela-
cionamentos. 07/407 – Verde.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso garante bons momentos 
íntimos. O Sol chegando na casa 
quatro o aproxima de suas raízes, 
da família, dos pais, fi lhos e irmãos. 
Nada de impor sua vontade a alguém, 
mostrar-se possessivo ou ciumento. 
55/455 – Verde.

Com a Lua em Virgem vai enxergar 
os detalhes daquilo que está viven-
do. Bom dia para fazer as pazes com 
seu amor e superar injustiças nesta 
fase de Lua cheia. Através da organi-
zação e de uma maneira mais direta 
de agir, a vida fi nanceira começará 
a melhorar. 44/344 – Cinza.

Difi culdades podem ser superadas 
nas relações em geral e com a pessoa 
amada. Está vivendo um novo ciclo de 
vida que vem dando maior motivação 
e disposição para ganhar dinheiro. 
O valor da estética, da beleza e da 
arte ganha importância junto com o 
bom trato com as pessoas. 21/521 
– Amarelo.

O Sol perto do seu signo acentua o 
seu interesse pela vida, pela relação 
a dois e pela realização fi nanceira. 
Ajude alguém que precise em um 
projeto e terá um bom retorno em 
breve. Cuidado com a dispersão 
causada pelas novidades depois do 
aniversário. 78/378 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar, levando 
a certo desequilíbrio nas relações 
pessoais. Precisa manter relacio-
namentos amistosos e usar o de-
sembaraço na lida com as pessoas. 
Evite querer fazer tudo ao mesmo 
tempo. 56/356 – Cinza.

Aumente o cuidado com a alimen-
tação e observe as emoções sem 
abafá-las nem deixar que transbor-
dem. Apenas as fofocas provocadas 
por pessoas no trabalho trazem 
algumas perturbações que podem 
afetar o seu astral nesta segunda. 
54/454 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 16 de Janeiro de 2017.Dia de Santo Honorato, São Mar-
celo, Santa Priscila, São Berardo e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude 
é o amor. Hoje aniversaria o apresentador e humorista Jô Soares, que 
completa 79 anos, a modelo britânica Kate Moss, que nasceu em 1974, 
a atriz Tatiana Issa que também faz 43 anos e o jogador de futebol 
Athirson, que nasceu em 1977. 

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é charmoso e bem apresentável, 
com muito magnetismo pessoal; apesar de tímido é sociável. Criativo tem 
necessidade de novas experiências e com isso aparecem muitas oportu-
nidades. Possuidor de grande capacidade de comunicação se torna bem-
sucedido quando sua carreira lidar com o público. Gosta da fama e de estar 
em evidência, mas para isso acontecer sempre age com prudência. Nascem 
neste dia os sábios e aqueles que se distinguem pelos seus talentos. No 
lado negativo se torna negligente quanto à saúde e o trabalho.

Simpatias que funcionam
Para que você e a pessoa amada se amem ainda 

mais... Escreva em um pedacinho de papel o nome 
da pessoa amada. Faça um furinho na maçã e coloque 
o papel dentro dele. Feche o furinho com açúcar e 
mel. Vá até um jardim ou praça, vire-se de costas e 
atire a maçã para trás, passando-a por cima da sua 
cabeça. Vá embora sem olhar para trás e não volte 
ao local por sete dias.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte: 02, 06, 23, 61, 75 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“I Love Neide - A Viagem”

O espetáculo “I Love Neide - A Viagem” mostra as loucuras 
da engraçada senhora especialista em autoajuda, em um tour 
pelos quatro cantos do mundo. Na peça, Neide Boa Sorte virou 
uma celebridade como participante de um reality show e fatu-
rou, como prêmio de consolação, uma viagem pelo mundo. Um 
roteiro turístico que pode ser o sonho de muita gente vira um 
pesadelo cômico. Em contato com outras culturas e situações 
inusitadas (loucuras com ervas em Amsterdam, um encontro 
com Deus em Nova York, uma aventura na savana Africana e 
uma visita a um museu em Paris), Neide se envolve em um 
incidente diplomático, podendo começar uma guerra mundial, 
e acaba presa no Afeganistão. Com Eduardo Martini e Pedro 
Fabrini como participação especial.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Quintas às 21h. 
Ingresso: R$ 50. Até 23/02.

Obra da exposição

Tchibum! - Pupillas. 

De forma poética e minuciosa, 
a pintura conduz o observador 
pelo universo das águas por 
meio de traços e cores do duo de 
ilustradoras Pupillas, formado 
pelas artistas Verônica Alves 
e Mariana Degani. Utilizando 
uma linguagem muito parti-
cular, o projeto leva as artes 
visuais para espaços públicos 
e de uso comum. Tchibum! é 
uma onomatopeia que sugere 
um pulo na água. O processo 
de execução dessa obra con-
templa três etapas: a aplicação 
da primeira camada, trazida da 
aquarela, simulando o escorri-
mento do líquido, seguido de 
uma nova camada de textura 
representando a água por meio 
de linhas e, por fi m, as crianças 
surgem num congelamento do 
movimento de pular na água, 
o que remete à sensação do 
mergulho. A caixa d’água foi es-
colhida com base nesse critério 
de aproximação de conceitos: 
ao proporcionar uma interação 
com o meio, a obra é mesclada 
com a paisagem do local, ao 
mesmo tempo, transforma um 
item arquitetônico em um or-
namento. Um universo aquático 

Companhia de Danças de Diadema.

A Companhia de 
Danças de Diadema 
estreia o espetáculo 
“EU por detrás de MIM” 
nos dias 27 e 28 de 
janeiro

Com direção e coreogra-
fi a de Ana Bottosso, 
a montagem foi ins-

pirada em obras do artista 
visual dinamarquês Olafur 
Eliasson e no conto O Es-
pelho, de Guimarães Rosa. 
O trabalho propõe o diálogo 
entre a aguda percepção de 
Machado acerca da forma-
ção do sujeito brasileiro e a 
poética descoberta que Rosa 
nos oferece com sua inquieta 

Cena do drama “Jacqueline”.

Na trama “Jacqueline”, uma 
genial violoncelista e sua irmã 
vivem uma relação intensa e 
profunda, quase simbiótica. 
Até que a música, os amores 
e uma irreversível tragédia se 
colocam entre elas, fazendo 
explodir rivalidades, ambições, 
as asperezas dos laços familia-

res e o choque entre talento e 
sobrevivência, vocação e des-
tino. Com Natália Lage, Arieta 
Corrêa, Daniel Costa e Fabricio 
Licursi.

Serviço: Sesc Consolação, R. Doutor 
Vila Nova, 245, Consolação, tel. 3234-3000. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 
18h. Ingresso: R$ 40. Até 29/01.

Dança

personagem. A Companhia de 
Danças de Diadema também 
irá ministrar o workshop. 

Corpo em Refl exo no dia 4 de 
fevereiro, das 13h30 às 15h30, 
com inscrições grátis.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Sexta (27) às 21h e sábados (28) às 20h. 
Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
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TRABALHO DE ÚLTIMA HORA A pretexto de cansaço ou necessi-
dade urgente de repouso, não postergues a ensancha abençoada do 
trabalho que agora te chega, na Vinha do Senhor. O trabalho do bem 
não apenas engendra o progresso, mas estatui a paz. Dínamo gerador 
do desenvolvimento e estímulo da ordem, o trabalho é manifestação 
de sabedoria, desde que o esforço encetado se dirija à execução supe-
rior. Sejam quais forem as circunstâncias, reverencia o trabalho como 
meio e meta para a harmonia íntima e o equilíbrio externo. Enquanto 
trabalhas, olvidas problemas e superas limitações, consubstancializas 
ideais e incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira 
te proporciona esperanças, modifi cando as paisagens por mais comple-
xas e pressagas se te apresentem. Convidado à Seara do Senhor não 
examines difi culdades nem recalcitres ante as necessidades urgentes 
com que depares. Mediante a operação socorrista na lavoura dos 
corações, lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdu-
gos do espírito: egoísmo, paixão, ódio que dormem ou que se agitam 
nos dédalos da vida mental... Quase sempre ajudas com a esperança 
de imediata retribuição e reages porque não recebes em seguida... 
Consideras as circunstâncias em que os outros atuam e conferes 
resultados, arbitrando com a visão distorcida do que supões merecer. 
A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do 
labor executado. O serviço de Deus é comum para todos, facultando 
operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na 
Terra. Pouco importa a hora que se haja compreendido a signifi cação 
do divino chamado. Assim, não te deixes perturbar ante os que estão 
à frente, nem lamentes os que seguem à retaguarda. Importa-te em 
proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Descobre uma dentre 
as mil maneiras de atuar edifi cando e serve, atendendo o chamado 
do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na 
Sua vinha. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à 
frente. Os últimos chamados, qual o que ocorre contigo, receberão a 
recompensa prometida, não obstante o pouco tempo de que disponham 
para trabalhar com Jesus e por Jesus. (De "Leis Morais da Vida", de 
Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis)  

Universo aquático

é construído a partir do lúdico 
e da infância, onde crianças 
são representadas em plena 
imersão.

Serviço: Sesi Mauá, Av. Presidente Castelo 
Branco, 237, Jardim Zaíra, Mauá, tel. 4542-
8950. De segunda a domingo das 9h às 18h. 
Entrada franca. Até 28/05.
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