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NEM
OCASE

TMDORTS
TAMPAERE

PALMAAF
CORALUIR

RS
UPERI

CI
NEMAAT

BEATICEU
NEMITIR
TIRANICA

SOARROLOS

Partido
(um osso)

Astro de
"Insônia"

(Cin.)

Criança,
no Can-
domblé
(bras.)

A da
bandeira
da Líbia 
é verde

Indústria
Nacional
de Armas

(sigla)

A forma
de gover-
nar de Ne-
ro (Hist.)
(?) bem:
causar

boa
impressão 

Cilindros
para enca-
racolar os
cabelos

Posição de Portugal,
em relação ao Brasil

Alimentos com 
alto teor calórico

Cidade de
São Paulo

Desviara
a atenção 

Slobodan
(?), ex-
líder da

Iugoslávia
"Procu-

rando (?)",
filme da
Disney

Peça de
panelas
Folha de
coqueiro

Distúrbios
ligados ao
trabalho
(sigla)

Fazer
vacilar 

Agasalho
fechado

Herói indí-
gena (Lit.)
Tratar com
paparicos 

A pessoa
que fala

Radical de
"etileno"

Ativo
(abrev.)
Cidade

cearense

A Sétima
Arte

Hipocrisia
religiosa

Enviar;
remeter

Ódio
intenso

Estojo,
em inglês
Mulher da
sociedade

Volume
impresso

Recruta
(bras.)

Percentual mínimo de candidaturas femi-
ninas por um partido político, segundo a lei

3/erê — icó. 4/case — tomo. 5/aluir — avaré. 7/além-mar. 8/al pacino. 9/milosevic.

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

Esta sexta, o vigésimo terceiro dia da lunação é muito propício para tratamento de saúde e ao pleno restabelecimento das 

energias vitais. Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação e ajuda a fazer mudanças e alterações na rotina. 

Vênus em bom aspecto com Plutão proporciona sentimentos fortes, de muita paixão e transformação através da força do 

amor. A Lua também faz aspecto positivo com Netuno que traz compreensão, empatia e sensibilidade. Poderemos ter uma 

noite romântica e cheia e empatia na vida intima e sexual. Ao fi nal da tarde, vamos nos sentir revigorados e animados. 

Noite propícia a bons relacionamentos e à gratifi cação sentimental.
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A Lua entra minguante e ajuda a 
pôr um fi m, as situações pendentes 
e aquilo que já não dá mais. Mas é 
preciso acreditar em suas aspirações 
que ainda podem se realizar neste 
fi nal de mês. Cultive o alto-astral e 
intensifi que as atividades físicas. 
91/891 – Amarelo.

Lua em bom aspecto com Mercúrio 
facilita a comunicação e ajuda a fazer 
mudanças e alterações na rotina. 
Neste momento deve controlar a 
avaliação, a palavra e a crítica, ter 
muito tato. Faço algo novo guiado 
pela intuição e sensibilidade. 42/742 
– Azul.

Em breve terá chances de realizar 
algo novo e até inédito que deve 
ser preparado nesta fase. O dia dá 
uma inspiração para a genialidade 
e a busca pela liberdade e pela 
independência. Dê mais de si as 
suas tarefas e ajude a quem neces-
site sem esperar retorno imediato. 
54/154 – Azul.

Vive um momento delicado na rela-
ção social e nas parcerias no setor 
profissional que ficam abaladas. 
Haverá maior inquietação diante 
dos questionamentos da vida. As 
atitudes egoístas e individualistas 
estão reforçadas e prejudicam suas 
relações sociais e amorosas. 96/496 
– Branco.

Logo nas primeiras horas estaremos 
mais calorosos, mas sujeito a explo-
sões temperamentais. Controle as 
emoções e use de tato nas palavras 
que geram situações tensas no traba-
lho. Há maior inquietação diante dos 
questionamentos da vida e das situa-
ções vividas. 56/256 – Amarelo.

Muita habilidade e sensibilidade ao 
tratar as pessoas ajudarão a fazer e 
a manter bons relacionamentos. O 
momento é de difi culdades que po-
derão ser superadas usando de tato 
e diplomacia, seguindo seu coração 
e a intuição ao tomar atitudes e não 
irá errar. 12/312 – Branco.

O Sol transitando na casa quatro, a 
casa da família, o aproxima de suas 
raízes e leva a contato mais próximo 
com as coisas do passado. Pode ter 
uma noite romântica e cheia e empa-
tia na vida intima e sexual. Ao fi nal da 
tarde, vamos nos sentir revigorados 
e animados. 98/598 – Cinza.

Estamos na fase da Lua minguante 
indo em direção ao nosso signo 
dando confiança e aumentando 
o entusiasmo. Situações difíceis 
serão resolvidas usando de tato e 
calma. Ao fi nal da tarde, vamos nos 
sentir revigorados e animados. Noite 
propícia a bons relacionamentos. 
97/597 – Azul.

Todos fi cam mais espontâneos e irão 
querer mais movimento, o que vai 
fazer que no fi nal de semana ótimo 
para passeios, caminhadas ou outras 
atividades. Um novo ciclo de vida 
começa com o Sol na casa dois, me-
lhorando seus ganhos e dando maior 
motivação. 36/336 – Verde.

Desde as primeiras horas da manhã 
cultive o alto-astral e intensifi que 
as atividades físicas. A sua boa dis-
posição ajuda a contatos intensos e 
amizades que fi carão mais próximas. 
Pode realizar viagens e fazer mu-
danças importantes na vida depois 
do aniversário, desde prepare tudo. 
55/355 – Verde.

Evite tomar atitude baseada na sua 
própria individualidade, pois isso 
será responsável por problemas 
no amor. Dedique-se a execução 
do seu trabalho inteiramente, sem 
restrições. Use a intuição para não 
errar nesta fase mais delicada do 
ano. 23/523 – Branco.

Certas dúvidas provocam difi culda-
des e podem trazer perturbações. 
Antes de negociar, veja se não vai 
comprometer as suas condições 
fi nanceiras e provocar perdas. Pro-
cure aceitar conselho ou sugestões 
sem questionar os pontos de vista 
diferentes. 25/625 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Janeiro de 2017. Dia de São Sebastião (padroeiro 
do Rio de Janeiro), São Fabiano, São Mauro de Cesena e Dia do Anjo 
Hariel, cuja virtude é a pureza. Dia de Oxalá, Dia do Farmacêutico 

e Dia Nacional do Fusca. Hoje aniversaria a atriz Débora Duarte que 
nasceu em 1950, o cantor Luciano da dupla Zezé Di Camargo e Luciano 
que chega aos 44 anos e a atriz Aretha Oliveira que nasceu em 1985.

O nativo do dia O nativo de Aquário deste primeiro dia e 
grau sempre se acerca de pessoas de bem, 

tem sentimentos religiosos profundos e se distingue pela pureza de 
sentimentos. Tem bom gosto e aprecia o luxo. Tem talento para aliar 
negócios e prazer. Diplomata e comunicativo tem facilidade para con-
vencer as pessoas quanto ao seu modo de pensar. Este dia exalta os 
sentimentos religiosos e a bondade com a família. Têm forte tendência a 
seguir carreiras ligadas às ciências e as artes, onde sempre faz sucesso 
por suas descobertas. No lado negativo nascem os incrédulos e os que 
propagam seitas enganosas.

Simpatias que funcionam
Controlar os ciúmes: Ingredientes: sete rosas 
vermelhas, três velas amarelas, um prato branco 
novo e mel. Execução: acenda as velas em forma de 
triângulo. Coloque o prato com as rosas vermelhas 
no meio das velas e ponha um pouco de mel em cima. 
Em seguida, reze três vezes o Pai Nosso, ajoelhado 
perto das velas. No dia seguinte leve esta simpatia 
para uma praia e deixe lá.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em angustia. 
Branco, casamento. Preto, luto. Pousando em quem 
sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos amigos. Mortos, 
enfermidade em família, nascendo é gravidez. Come-lo, 
rompimento. Números da sorte: 07, 10, 14, 39 e 48.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Elenco da peça “Trair e Coçar é Só Começar”.

A comédia “Trair e Coçar é Só Começar” comemora 30 anos de 
sucesso ininterrupto. A peça gira em torno de meras hipóteses 
de adultérios, geradas por equívocos e confusões provocadas por 
uma empregada, que se aproveita da desconfi ança geral entre os 
casais do enredo para subornar seus patrões e amigos. A estória 
conta com três casais, um padre e um vendedor de jóias que se 
torna, sem querer, o pivô de uma série de suspeitas de traição. 
É uma comédia de costumes com todas as confusões do gênero. 
Tem como fi o condutor a empregada Olímpia que complica e 
descomplica a ação e uma série de personagens à beira de um 
ataque de nervos. A peça acumula números impressionantes: 
Mais de 6 milhões de espectadores, mais de 9 mil apresentações, 
4 vezes no Guiness Book, Prêmio Quality Cultural e homena-
gem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Com Anastácia 
Custódio, Renato Scarpin, Mario Pretini, Tânia Casttello, Carla 
Pagani, Miguel Bretas, Ricardo Ciciliano, Siomara Schröder e 
Ivan de Almeida.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Até 26/02.

“Osmo”, um serial killer com pretensões lite-
rárias, está mergulhado na difícil e intrincada 
tarefa de escrever sua história, quando é inter-
rompido pelo telefonema de uma amiga que o 
convida para dançar. Um anti-herói que busca 
compreender a dimensão da vida e da morte. 
Com Donizeti Mazonas e Érica Knapp.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro, tel. 3222-2662. Quintas e sextas às 20h e sábados às 
18h. Entrada franca. Até 11/02.

A proposta da exposição Pagi-
nário no Mirante provoca reações 
que não se pode imaginar, especí-
fi cas em cada pessoa. O Paginário 
cria um fato novo no trajeto de 
cada pessoa, se inserindo num 
lugar não específi co, entre artes 
visuais e artes literárias. Assim, 

ele proporciona uma nova forma 
de enxergar a literatura, os muros 
e ruas da cidade. Uma forma que 
estimula o cidadão a agir sobre o 
espaço público, da mesma forma 
que estimula o cidadão a tratar a 
leitura como uma atividade física, 
que demanda que ele circule 

por entre textos e que ele atue 
sobre os livros que lê. Tudo isso 
de uma maneira original, criativa, 
curiosa e livre.

Serviço: Mirante 9 de Julho, R. Carlos 
Comenale, s/n, Cerqueira Cesar. De segunda 
a domingo das 10h às 22h. Entrada franca. 
Até 05/03.

Cena de “Visitando o Sr. Green”.

A pena consiste em 
fazer com que Ross 
deva prestar serviço 

comunitário junto à vítima 
uma vez por semana, pelos 
próximos seis meses. A ação 
da peça se passa no velho 
apartamento do Sr. Green, 
atulhado entre outras coisas 
de inúmeras edições de listas 
telefônicas já em desuso, 
jornais espalhados, pilhas 
de correspondências e um 
buquê de fl ores secas. Tudo 
parece ter sido adquirido nos 
anos 50 e mantido intocável 
desde então. Com Sergio 
Mamberti e Ricardo Gelli/
Gustavo Haddad.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins 
Fontes, 71, Bela vista, tel. 3255.4380. Sextas 
às 21h30, sábados às 21h e aos domingos 
às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 29/03.

Um pequeno acidente de trânsito nas ruas de Nova York, que quase resultou num atropelamento, acaba 
provocando a aproximação entre o Sr Green, um velho e solitário judeu ortodoxo, e Ross Gardner, 
um jovem executivo de 29 anos que, graças ao juiz Kruger, foi acusado de negligência na direção e 
considerado culpado pela ocorrência na peça Visitando o Sr. Green

Visitando o Sr. Green
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
"O Céu e o Inferno"

Em matéria de prêmio e castigo, a se defi nirem por 
céu e inferno, suponhamo-nos à frente de um pai 
amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade 
entre os fi lhos, aos quais se associa, abnegado, para 
que todos eles prestigiem e cresçam, de maneira 
a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, com-
passivo e reto, concede aos fi lhos, em regime de 
gratuidade, todos os recursos da fazenda Divina:

a vestimenta do corpo;
a energia vital;
a terra fecunda;
o ar nutriente;
a defesa do monte;
o refúgio do vale;
as águas circulantes;
as fontes suspensas;
a submissão dos vários reinos da natureza;
a organização da família;
os fundamentos do lar;
a proteção das leis;
os tesouros da escola;
a luz do raciocínio;

as riquezas do sentimento;
os prodígios da afeição;
os valores da experiência;
a possibilidade de servir...
Os fi lhos recebem tudo isso, mecanicamen-
te, sem que se lhes reclame esforço algum, 
e o pai apenas lhes pede para que se apri-
morem, pelo dever nobremente cumprido, 
e se consagrem ao bem de todos, através 
do trabalho que lhes valorizará o tempo e 
a vida.

Nessa imagem, simples embora, encontramos 
alguma notícia da magnanimidade do Criador 
para nós outros, as criaturas. Fácil, assim, per-
ceber que, com tantos favores, concessões e 
doações, facilidades e vantagens, entremeados 
de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos 
e moratórias, o céu começará sempre em nós 
mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia 
de cada um.

(De "Justiça Divina", de Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito Emmanuel) 

Suspense
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Donizeti Mazonas em “Osmo”.

Enxergando a literatura


