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BANCO 36

Criatura
como o

Predador
(Cin.) 

Como é
chamada
a cidade
de Recife 

"O que é
de gosto, 
é (?) da 

vida" (dito)

Acessório
comum ao
golfe e ao
beisebol

(?) Pereira:
Paulo Betti
em "Impé-
rio" (TV)

 Eduardo
Galeano,
escritor
uruguaio

Ninfa
amada

por Zeus
(Mit.) 

Título de
Roberto
Carlos
(MPB) 

Doenças
como a

sífilis e o 
HIV (sigla)

Hierar-
quias do
sistema

judiciário

Descanso
(?) Remu-
nerado: o

DSR

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Unidade 
Orçamen-

tária
(sigla)

Aparelho
olímpico
só para
homens 

Ernesto
Nazaré:
compôs

"Brejeiro" 

Programa 
humorístico

da Rede 
Globo (TV)

Trecho de
história
em qua-
drinhos

Indivíduos engraça-
dos ou brincalhões 

A principal memória
do sistema (Inform.) 

"We Are
(?)", can-
ção da Co-
pa (2014) 

Cargo para o qual foi
eleito Vladimir Putin 

(2000-08 e
2012-18)

Reação
natural à
situação

nova

Planador
do voo li-
vre (ing.)

Órgão
formado 

de néfrons
(Anat.)
Edwin
Aldrin, 

astronauta 

Bobina,
em inglês
Greta (?), 
atriz (Cin.)

Conquista 
do Cruzeiro
em 2014

(fut.)

3ª pessoa 
do discurso

(Gram.)
Atraente

Que não é
gostoso
Raiz, em

inglês

Dotar de
asas

Oferta;
concede 

Ingrediente
do refogado
A do nêu-
tron é nula

Estar na
posse de  
Receber

um legado

Abrevia-
tura de
"Santa"

Diz-se do
bolo que 

não cresce

GAV
PARAGLIDER
RIMIONE
EATEOEG

ESTRANHEZA
IOCOILAL
DSTGARBO
EELEER

INSTANCIAS
TERAASE

HERDARRUIM
UUARGOLA
STAOAEN
SOLADOTIRA

ZORRATOTAL

3/dst — one — ram. 4/coil — root. 10/instâncias — paraglider.

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

Esta terça, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. Desde cedo a Lua em har-

monia com o Sol traz vitalidade e muita clareza. Um pouco depois das 9h, a Lua ingressa em Libra e o astral vai fi car mais 

equilibrado, o que favorece as relações e os contatos sociais. Com a Lua em Libra será mais fácil contarmos com a colaboração 

das pessoas. À tarde tudo deve ser muito equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Temos 

uma visão dos fatos sob uma ótica mais objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a preferência. No fi nal 

do dia a Lua em tensão com Mercúrio poderá trazer difi culdades na comunicação e nos deslocamentos.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Não é hora de se recolher, e sim de 
relacionar-se, propiciando a circu-
lação de informações ou produtos. 
Caminhar e os exercícios em grupo 
vão lhe parecer mais agradáveis. 
A tendência e começar a entrar 
na rotina em suas atividades e 
deslanchar nos seus planos. 78/478 
– Amarelo.

Com a Lua em Libra na metade da 
manhã será mais fácil contar com a 
colaboração das pessoas. O momento 
é ótimo para concluir contratos e 
fazer negócios. Muita felicidade se 
apostar naquilo que seja realizado 
sem pressa e pensado antes. 53/253 
– Cinza.

Pode fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual 
e nos contatos sociais e sentimen-
tais recém-iniciados. Com a Lua 
em Libra veja o outro lado de uma 
situação e equilibre sua vida. 82/282 
– Branco.

O modo de tratar as pessoas com 
maior sociabilidade e talento para 
agradar faz o começo do dia de alto 
astral. Este é um tempo para dar 
início a um relacionamento a dois 
com a Lua em Libra que o deixa mais 
versátil, sem impor-se. Evite forçar 
demais uma situação que não pode 
ser. 44/344 – Azul.

Seus sonhos poderão logo ter o apoio 
da realidade prática do momento. 
Só não ambicione coisas que estão 
distantes da realidade, procure ser 
mais responsável. Faça um esforço 
recuperar sua boa imagem perante 
as pessoas pelas suas ações. 93/493 
– Vermelho.

Com a Lua fora de curso até a me-
tade da manhã será aconselhável 
não mudar nada de última hora e 
não esperar demais das situações 
novas criando expectativas que 
não se concretizarão. Não critique 
apenas, mostre as soluções. 87/887 
– Verde.

Nada de se disfarçar, deixando que 
a pessoa querida conheça seus de-
sejos. Uma reação rebelde pode ser 
esperada diante de situação fora dos 
seus planos. Sua sensibilidade para 
perceber os problemas dos outros 
aumenta e pode acabar criando 
problemas. 52/552 – Cinza.

Busque companhias inteligentes 
e use com elas suas emoções. Vai 
terminar o mês se ocupando daquilo 
que faz com prazer. Aguarde o Sol 
no signo de Aquário vai ajudar você 
a reorganizar os seus pensamentos. 
Procure fazer tudo com segurança, 
ainda mais viagens. 42/542 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das, mas ainda atrapalham a relação 
sexual. Tenha um plano para não 
depender do acaso para melhorar 
seus ganhos. Procure encontrar os 
parceiros certos para os seus negó-
cios. Uma parceria melhora a vida 
material. 23/523 – Marrom.

Um novo ciclo anual está começan-
do. Com a Lua em Libra no meio da 
manhã será mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas. À 
tarde tudo deve ser muito equilibra-
do.  Preserve mais sua vida pessoal 
dos envolvimentos profissionais. 
56/656 – Azul.

Aflição, impaciência e irritabi-
lidade podem surgir diante de 
provações que a vida apresenta. 
Há um sentimento de tédio diante 
da realidade da vida. Controle esse 
desejo de fugir das situações em 
vez de enfrentá-las. Não economize 
esforços para alcançar o que deseja. 
59/159 – Branco.

A Lua em seu signo no meio da manhã 
ajuda a superar alguns problemas 
dos últimos dias e comunicar-se 
melhor com seu ambiente.  Procure 
ouvir opiniões e o outro lado de uma 
questão para poder se decidir. À tar-
de tudo deve ser muito equilibrado. 
09/409 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 17 de Janeiro de 2017.Dia de Santo Antão (protetor dos 
animais), Santa Leonila, São Mariano e Dia do Anjo Hahaiah, cuja 
virtude é a serenidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista Muhammad Ali 
que chega aos 75 anos, o ator Taumaturgo Ferreira que nasceu em 
1956, o ator Jim Carrey que faz 55 anos, o ator Márcio Garcia que é de 
1970 e a atriz Mel Lisboa que faz 35 anos.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste dia e grau é 
sempre discreto, tranquilo e espiritual. Tende 

de aprender tudo com facilidade e tem uma memória prodigiosa, jamais 
esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. Tem condições de realizar 
trabalhos difíceis e ser admirado por isso. Vêem os problemas como 
coisas naturais, que estão aí para serem enfrentados e resolvidos no 
menor tempo possível. As difi culdades aparecem quando essa lógica 
poderosa precisa lidar com os sentimentos e a fragilidade de outros 
seres humanos. No lado negativo, abusa da confi ança dos outros e se 
torna indiscreto e mentiroso.

Simpatias que funcionam
Para limpar a casa das más infl uências: Pegue um 
balde de água limpa, um pano branco limpo e novo, meio 
quilo de sal grosso, um bastão de incenso de cânfora, uma 
vela branca simples, um copo de vidro com água, três rosas 
brancas. Coloque sal grosso no balde com água limpa. Faça 
uma oração ao seu anjo da guarda para que lhe proteja 
durante esta simpatia e acenda o incenso. Acenda a vela 
ao lado do copo com água. Lave as paredes de sua casa 
com a água e o sal do balde, sempre rezando. Ao acabar, 
jogue fora o pano e o resto da água de sal. Despeje a água 
que fi cou no copo e deixe a vela queimar até o fi m. Depois, 
tome um banho com pétalas de rosas brancas, jogando a 
água de rosas desde a cabeça até os pés.

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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“As Mona Lisas”

A peça “As Mona Lisas” 
conta a estória de três “gays 
super divertidos”, Kaká, um 
cabeleireiro, Mark, um ban-
cário, e Haroldo, um fi guri-
nista de TV, que dividem um 
apartamento onde tudo, mas 
tudo mesmo pode acontecer... 
Luiza, vendedora de produtos 
de beleza, se apaixona por 
Klaus, um rapaz que é cercado 
de cuidados pelos três gays 

como um fi lho. O tumulto se 
instala quando dona Ravena, 
mãe de Kaká, que desconhe-
ce a homossexualidade do 
fi lho, vai visitá-lo. Com Cássio 
Valero, Alexandre Luz, Raul 
Mesquita, Viviane Esteves e 
Kleber Lopes.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Domingos às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 
26/03.
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oNo show “Danos Morais”, Marcela 

Tavares apresenta textos inéditos, com 
piadas fortes, que nos faz pensar e rever 
conceitos de uma maneira extremamente 
bem humorada (há controvérsias). Os 
assuntos vão de política, sexo, feminismo, 
redes sociais até histórias do cotidiano que 
geram identifi cação imediata e hilária por 
parte do público. “Danos Morais” não é 
um solo de stand-up comum. O espetáculo 
conta com momentos de grande interação 

Cena do musical “Coração de Herói”. 

“Coração de Herói”, 
que reestreia dia 28 
busca uma maneira 
de envolver crianças 
e adultos surdos e 
ouvintes no tema 
inclusão fazendo uso 
de poesia e arte

Com direção e drama-
turgia de Liliane Zi-
mermann, a montagem 

mostra dois irmãos dando asas 
à imaginação por meio de 
brincadeiras. Canções e texto 
são interpretados em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) 
pelos próprios atores, de 
forma simultânea, garantindo 
a inclusão genuína. O espe-
táculo se passa no quarto de 
um menino, que vira cenário 

Marcelo Marrom

Marrom apresenta sua nova turnê com o solo “Juro que é 
Verdade”. Um espetáculo com 55 minutos de duração que con-
ta a história dividida nas 4 décadas vividas pelo ator Marcelo 
Marrom. O enredo relata a trajetória desde sua infância até sua 
vida atual. Apelidos da infância, relacionamentos, são alguns do 
temas que Marrom aborda. Transforma em piada seus traumas, 
alegrias, conquistas, decepções, sucessos e fracassos, mas com 
a marca registrada do autor, piadas com refl exão. Além disso 
tudo, Marcelo se rende ao pedido do grande público e coloca no 
repertório o quadro “Música Por Encomenda” onde tudo pode 
acontecer. Violão, piano e ukulele são alguns dos instrumentos 
que Marrom toca durante o show de humor.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 2227-1025. 
Sábado (21) às 21h. Ingresso: R$ 60.

Musical
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de uma grande e bela aventura 
como acontece no imaginário 
criativo das crianças. Os brin-
quedos tomam vida a partir das 
músicas ao vivo e os bonecos 

fazem parte de uma história 
cheia de diversão e valores, 
enquanto dois irmãos brincam 
despretensiosamente um com 
o outro.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Api-
najés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. 
Sábados às 12h. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 18/02.

Stand-up
Divulgação

Tumulto
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
ACORDEMOS

É sempre fácil
examinar as consciências alheias,
identifi car os erros do próximo,
opinar em questões que não nos dizem res-
peito,
indicar as fraquezas dos semelhantes,
educar os fi lhos dos vizinhos,
reprovar as defi ciências dos companheiros,
corrigir os defeitos dos outros,
aconselhar o caminho reto a quem passa,
receitar paciência a quem sofre
e retificar as más qualidades de quem 

segue conosco.
Mas enquanto nos distraímos,
em tais incursões a distância de nós mes-
mos,
não passamos de aprendizes que fogem, 
levianos,
à verdade e à lição.
Enquanto nos ausentamos
do estudo de nossas próprias necessidades,
olvidando a aplicação dos princípios supe-
riores
que abraçamos na fé viva,
somos simplesmente
cegos do mundo interior

relegados à treva...
Despertemos, a nós mesmos,
acordemos nossas energias mais profundas
para que o ensinamento do Cristo
não seja para nós uma benção que passa,
sem proveito à nossa vida,
porque o infortúnio maior de todos,
para a nossa alma eterna
é aquele que nos infelicita
quando a graça do Alto
passa por nós em vão!...
André Luiz
(De "Caridade", de Francisco Cândido Xavier 
- Espíritos Diversos)

Comédia
com a plateia. A facebooker usa recursos 
como projeções interativas, sons, vídeos e 
internet para criar uma atmosfera de pro-
funda imersão do público no espetáculo. 
Durante a apresentação os momentos de 
improviso são um show aparte. Marcela 
interage com o público transformando-os 
em parte integrante do espetáculo.

Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos Jornalistas, 123, Jaba-
quara, tel. 5016-1787. Sábado (28) às 20h. Ingresso: R$ 70.


