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ISOBARICA
ECAPSIC
LESSAOL

EVITACENA
CARACOLAR

SADAIPRE

Estanca 

(?)
dentária:
identifica
cadáveres

Sistema de
unidades

de medida
(Fís.)

Espaço 
de repre-
sentação
teatral

Mover-
se em

círculos

Golpe
com a ar-
ticulação
do braço

Escritora da série 
de livros "Os Ins-

trumentos Mortais"
Reprovação em massa

Grau do
judô

Instrumen-
to natalino

500, em
romanos
Ensinar;
explicar 

Grupo no-
rueguês
de rock

Rica

Criações
do redator
de humor
Acusada

A 7a nota
musical
Celular
(abrev.)

Doença
que aco-

mete digi-
tadores

Ratos e
preás

(?) coisa:
isso

Set (?), lis-
ta das can-

ções de
um show

Profundo,
em inglês
Famoso
teatro de
Milão, na

Itália

Que tem
pressão 
atmosfé-
rica igual

(fem.)

Efeitos da
baixa umi-
dade na
garganta

Tarzan
(Cin.)

Ponto
cardeal do
pôr do sol

(?) Olivei-
ra, atriz

brasileira
 Viseira

Psicologia
(abrev.)

Ente
folclórico

Expressão
de nojo

Previne 

Orígenes
(?), autor
de "O Fei-
jão e o So-
nho" (Lit.)

3/cgs — dan. 4/deep — list. 5/lessa — scala. 6/degola. 9/isobárica. 14/cassandra clare.

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

Esta quinta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em harmonia 

com Saturno deixa as emoções estáveis e será importante manter o controle emocional, pois teremos que enfrentar muitos 

desafi os. A Lua fi ca fora de curso até ingressar em Escorpião na parte da noite. Marte em mau aspecto com Saturno poderá 

trazer difi culdades, poderemos encontrar empecilhos para concretizar nossos objetivos. Às 19h35 o Sol ingressa em Aquário 

e iniciaremos o ciclo da inovação e do progresso. É hora de enxergar novas possibilidades e promover as mudanças que 

foram preparadas. Em seguida a Lua entra na fase Minguante e ajuda a encerrar tudo que esteja sendo fi nalizado. 
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Pela manhã será mais fácil tratar de 
assuntos que necessitem de atenção 
e foco. O aumento de seu interesse 
pelo trabalho pode melhorar os 
ganhos materiais. Cuidado com 
imprevistos durante o dia, o astral 
é propício a encontrar soluções a 
noite. 72/872 – Marrom.

Precisa ter calma ao lidar com si-
tuação difícil no ambiente, já que 
poderão surgir imprevistos. Também 
é bom evitar dívidas, avais e fi anças e 
ter a necessidade de maior cuidado 
com objetos cortantes. Nesta quinta, 
algo muito desejado irá acontecer 
pelo poder de decisão e impulso. 
95/395 – Verde.

Em breve terá chances de realizar 
algo novo, por isso cumpra suas 
tarefas diárias. Dê mais de si ao seu 
trabalho e ajude a quem necessite 
sem esperar agradecimento. À noite 
ótimo momento para palestras, con-
versas e tudo o que envolva grande 
público e atividade social intensa. 
18/818 – Amarelo.

Marte em mau aspecto com Saturno 
poderá trazer difi culdades, pode-
remos encontrar empecilhos para 
concretizar nossos objetivos. Pode 
decidir em relação a parcerias que 
se iniciam ou se rompem no trabalho. 
As atitudes egoístas prejudicam a 
relação com seus familiares. 90/490 
– Branco.

Nesta quinta estão favorecidas as 
atividades que necessitem de pulso 
fi rme. Será bom assumir algum com-
promisso de prazo longo que poderá 
trazer lucros no futuro. É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais que trarão progresso no 
trabalho. 42/742 – Amarelo.

O dia muito propício é bom para 
tratamento de saúde e o restabe-
lecimento das suas energias. Muita 
habilidade no trato com as pessoas 
ajudará a fazer e manter bons 
relacionamentos. Bom também 
para atividades fora da rotina que 
venham a renovar sua vida. 96/996 
– Verde.

O Sol as 19h35 na casa quatro, a da fa-
mília, o aproxima de suas raízes, leva 
a viagens e contatos com parentes 
e familiares que estavam afastados. 
Pode voltar as suas raízes e até a 
sua terra natal. Atitude possessiva 
devido à lua em seu signo a noite 
pode causar sofrimento na vida a 
dois. 89/289 – Cinza.

O dia todo é de humor instável pro-
vocado por má comunicação e pouco 
entendimento entre as pessoas. 
Situação difícil até na locomoção 
será resolvida a noite, basta manter 
a calma e saber esperar soluções. 
Curta o ambiente usando a imagi-
nação a noite. 68/468 – Azul.

Lua em harmonia com Saturno deixa 
as emoções estáveis e será impor-
tante manter o controle emocional, 
pois teremos que enfrentar muitos 
desafi os. Cuide melhor de si mesmo 
e evite os excessos que prejudicam a 
sua saúde e tiram a sua energia física 
e mental. 98/298 – Cinza.

Muita energia e a boa disposição 
levam a contatos intensos e amiza-
des mais próximas neste mês. Pode 
realizar viagens e fazer mudanças 
importantes desde que faça depois 
do aniversário.  O dia não é muito 
favorável à relação com as outras 
pessoas, podendo surgir desenten-
dimentos. 48/348 – Azul.

É hora de enxergar novas possibi-
lidades e promover as mudanças 
que foram preparadas. Dedique-se 
a execução de suas atividades de 
forma rotineira pela manhã nesta 
quinta. É bom no fi nal do dia usar sua 
maior sensibilidade e imaginação 
que o fará sonhar. 02/302 – Cinza.

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações nas relações sociais. 
Por isso não deixe dúvidas sobre 
suas intenções.  Antes de negociar 
qualquer coisa, veja se não vai com-
prometer as suas condições fi nan-
ceiras e provocar perdas no futuro. 
É melhor assumir compromisso em 
longo prazo. 54/854 – Vermelho.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Janeiro de 2017. Dia de São Canuto, São Mário, São 
Júlio, Santa Marta, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria a cantora Dolly Parton que faz 71 anos, o cantor Gian, 
da dupla Gian e Giovanni que nasceu em 1967 e o ator Thiago Lacerda 
que faz 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo apreço 
pelos laços familiares e compromissos assumidos. Precisa manter o 
controle de tudo para não se sentir dependente. Gosta de estar em 
evidência, embora nem sempre admita isso. É desconfi ado e sempre 
age com prudência. A tristeza pode ser um dos poucos problemas, 
mais do que a saúde que é sempre boa.  Orgulho, desconfi ança e frieza 
são obstáculos para suas realizações. A competição, a efi ciência e a 
organização além de valorizar os detalhes o levam a ter sucesso em 
seu próprio negócio.

Simpatias que funcionam
Para conseguir um emprego: Pegue um maço de 
vela branca, um pedaço de papel azul, um metro 
de barbante. Acenda todas as velas brancas do 
maço de uma vez aos pés da imagem de Santa Rita. 
Peça para a santa que lhe consiga um emprego 
rápido. Apague as velas antes que acabem de 
queimar e embrulhe-as no pedaço de papel azul. 
Amarre com um metro do barbante e guarde o 
pacote com você.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando 
por uma longa estrada. Sofrer acidentes sem fi car 
machucado, solução dos seus problemas e mudança 
para melhorar na vida. Números de sorte: 14, 22, 
64, 67 e 86.
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Atendimento
A peça “Dona Cleide, 

Uma Funcionária Por Um 
Fio” conta estória de uma 
funcionária desleixada que 
após se contratada por uma 
empresa, passa por vários 
setores que envolvem 
o atendimento telefôni-
co. Descubra e aprenda 
as melhores práticas de 
atendimento telefônico 
nesta divertida comédia. 
Com Mony Gester, Mitsuro 
Yamada, Gabriel Vaccaro, 
Avilo Anziliero.

Serviço: Teatro União Cultural, 
R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 
2148-2904. Quintas às 21h. Ingresso: 
R$ 40. Até 30/03.

Cena do musical Carrossel.

Estreia dia 20 de janeiro, depois 
de um remake de sucesso na TV e 
de dois fi lmes que fi zeram mais de 
cinco milhões de espectadores nos 
cinemas o musical Carrossel. As 
crianças da Escola Mundial e sua 
professora Helena voltam à cena, 
desta vez aos palcos e em formato 
de teatro musical. Os alunos da 
Escola Mundial voltam das férias 
e reencontram sua amada profes-
sora Helena e a faxineira Graça. A 
peça traz 13 personagens infantis 
originais da novela, representados 
por dois elencos que se revezam. 
Com Rosanne Mulholland, Marcia 
de Oliveira, Chris Couto, Roney 
Facchini, Rosana Penna, Patrick 
Amstalden.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A irreverência e genialidade do cantor baiano Tom Zé, em 
apresentação que homenageia os 463 anos da cidade de São 
Paulo. O cantor apresenta um repertório composto por discos 
que segundo o baiano tomaram até nova fi sionomia, como “2001”, 
“Xique-Xique” e “Made in Brasil”.  Acompanhado por sua banda, 
o destaque escolhido por Tom Zé foi a música “São, São Paulo”. 
Antes do baiano subir ao palco, a artista Renata Suizu, abre a 
apresentação, às 15h, com repertório de MPB e música experi-
mental alternativa pra dar aquela esquentada.

Serviço: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, R. Franklin do Amaral, 1575, Vila 
Nova Cachoeirinha, tel. 2233-9270. Domingo (22) às 15h. Entrada franca. Dan Stulbach. Foto: Divulgação

A peça “Morte 
Acidental de Um 
Anarquista”, que já 
foi apresentada em 
duas temporadas de 
sucesso em horário 
alternativo, volta ao 
palco agora aos fi nais 
de semana

Um louco cuja doença 
é interpretar pessoas 
reais é detido por falsa 

identidade. Na delegacia, se 
passa por um falso juiz na 
investigação do misterioso 
caso do anarquista. A polícia 
afi rma que ele teria se jogado 
pela janela do quarto andar. A 
imprensa e a população acre-
ditam que foi jogado. O que 
teria acontecido realmente? 
O louco vai enganando um a 
um, assume várias identidades 
e, brincando com o que é ou 
não é real, desmonta o poder 
e acaba descobrindo a verdade 
de todos nós. O personagem 
do Louco  vê representar um 
juiz como ponto alto de sua 
“carreira”, pois já se passou 

Verdade de todos

por médico cirurgião, psiquia-
tra, bispo e engenheiro naval, 
entre outros. Na delegacia, pre-
so pelo Comissário  encontra os 
responsáveis pela investigação, 
o Delegado e o Secretário de 

Segurança. Depois a imprensa 
aparece, através da Jornalista. 
Todos, menos o Louco, são 
inspirados em personagens 
reais. Com Dan Stulbach, Mar-
celo Castro, Henrique Stroe-

ter, Maira Chasseraux e Riba 
Carlovich

Serviço: Teatro Tuca. Rua Monte Alegre, 
1024, Perdizes. De 13/01 a 23/02. Sextas e 
sábados às 21h30 e domingos às 18h. Sextas 
R$ 60. Sábados R$ 80. Domingos R$ 70.

A peça “Morte Acidental de Um Anarquista”, volta ao palco aos fi nais de semana

Homenagem

Tom Zé fará 

apresentação em 

homenagem ao 

aniversário de

São Paulo. 

André Conti

EM LOUVOR DA ORAÇÃO: Pediste em oração a cura de doentes ama-
dos e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração; solicitaste o 
afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças; 
suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infl ingir-te deformidade 
completa; imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas 
se não abandonares a prece, aliado ao exercício das boas obras, granjearás 
paciência e serenidade, entendendo, por fi m, que a desencarnação foi so-
corro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis; que o desastre se 
constituiu em medida de emergência para evitar calamidade contra quedas 
mortais de soerguimento difícil e que as difi culdades da penúria são lições 
da vida, a fi m de que a fi nança demasiada não se faça veneno ou explosivo 
nas suas mãos. Da mesma forma quando suplicamos perdão das próprias 
faltas à Eterna Justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de 
reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados 
no livro do espírito, continuamos tão afl itos e tão desditosos quanto antes. 
Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos 
atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a Lei nos restitui a 
tranqüilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as conseqüências de 
nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que 
erigimos à condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele 
problema de consciência, depois de haver rogado perdão à Divina Bondade, 
sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da 
prece mesmo assim. Prossegue orando, fi el ao bem que te revele o espírito 
renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção 
respeitável começa na idéia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, 
o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer 
sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, 
assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada; a presen-
ça da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os 
detritos acumulados no recinto doméstico, entretanto, mostra sem alarde, 
o serviço que se deve fazer. Emmanuel (De "À luz da oração", de Francisco 
Cândido Xavier - Espíritos diversos)  

Carrossel

Serviço: Teatro Santander (Complexo 
do Shopping JK Iguatemi), Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, tel. 

4003-1022. Sextas às 20h, sábados às 16h e 
19h e aos domingos às 11h e as 15h. Ingres-
sos: De R$ 80 a R$ 150. Até 09/04.
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