
Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 14 de fevereiro de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

ágina 8

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

Esta terça, o décimo nono dia da lunação é muito benéfi co para resolver assuntos sociais e familiares. O Sol se 
harmoniza com Saturno, o que é muito positivo para focar nas metas e tarefas. Será possível estabelecer novos 
acordar e assumir compromissos, principalmente profi ssionais. No início da manhã poderemos ter difi culdades 
nos relacionamentos, como pequenos desentendimentos. De tarde será possível aparar as arestas na comunicação. 
A Lua e Mercúrio permite trocas positivas e boas conversas. À noite poderemos fi car irritados e impacientes. A Lua 
em mau aspecto com Marte traz muita energia que precisa ser extravasada.

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
)

Diminua o ritmo pela manhã e 
procure o bom entendimento com 
as pessoas. A Lua plena em Libra 
produz um estado de espírito de 
entendimento e de gentileza entre 
as pessoas. A noite encontrará as 
respostas para suas dúvidas em si 
mesmo, não procure fora. 98/298 
– Branco.

Atividades que usem a imaginação e 
calculem bem as tendências gerais es-
tão em alta. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. Aprenda a ser um 
pouco mais generoso com as pessoas 
mais próximas. 51/751 – Verde.

O Sol se harmoniza com Saturno, o 
que é muito positivo para focar nas 
metas e tarefas. Os passos devem 
ser antes bem detalhados para não 
errar ao tomar atitudes para mudar 
de rumo. A época é boa para levar 
adiante o que foi iniciado. 90/390 
– Cinza.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar. Mantenha a serenidade 
diante de difi culdades. A Lua em 
mau aspecto com Marte traz muita 
energia que precisa ser extravasada.  
É mais fácil contarmos com a colabo-
ração das pessoas, quando a Lua está 
em Libra. 93/493 – Amarelo.

Mude o modo de dizer o que sente 
a quem perto de você. Reconsidere 
seu ponto de vista na relação amo-
rosa. Irá ansiar pelas facilidades da 
vida nesta terça-feira. Negócios em 
sociedade, neste momento, rendem 
mais. Procure ser cordial no ambien-
te de trabalho terá ótimo resultado. 
58/458- Cinza. 

Alguém que conheceu antes terá 
importância fundamental em sua 
vida. Tudo gira em torna da sua 
vida social ou amorosa nesta se-
mana. Pode ser mais fácil nesta 
terça enfrentar a realidade num 
relacionamento amoroso ou sexual. 
A Lua libriana aproxima as pessoas. 
86/386 – Verde.

Evite sobrecarrega-se com os pro-
blemas dos outros, cuide de você, 
valorize seu erotismo e sexualidade. 
É preciso cuidar de quem você ama 
sem querer controlar tudo que acon-
tece a sua volta. Atitudes diplomáti-
cas e equilibradas poderão resolver 
impasses e desfazer mal-entendidos. 
47/447 – Verde.

No início da manhã poderemos ter 
difi culdades nos relacionamentos, 
como pequenos desentendimentos. 
Ansiamos que a vida seja exata-
mente aquilo que queremos que ela 
seja. De tarde será possível aparar 
as arestas já que a Lua e Mercúrio 
permite trocas positivas e boas 
conversas. 04/904- Azul.

O Sol se harmoniza com Saturno, o 
que é muito positivo para focar nas 
metas e tarefas. Um novo amor ou 
até mesmo paixões rápidas ativam as 
relações sociais. Abra caminho para 
novos relacionamentos e melhore sua 
vida pessoal e sexual nesta terça. 
94/394 – Cinza.

A lua plena em Libra produz um 
estado de espírito de entendimento 
e de gentileza entre as pessoas. De 
tarde será possível aparar as arestas 
na comunicação. A Lua e Mercúrio 
permite trocas positivas e boas con-
versas. Os negócios materiais trarão 
retorno para ganhar mais dinheiro. 
77/377 – Branco.

A Lua em Libra faz fl uir uma energia 
que leva a cooperação com os de-
mais. O Sol em seu signo aumenta 
a energia e a disposição para as 
relações em casa e curtir a família 
e a pessoa amada. Negócios em 
sociedade, neste momento, rendem 
mais e darão um ótimo resultado. 
63/263 – Azul.

Durante todo o dia estão favorecidos 
os contatos, maior agilidade para 
lidar com os problemas envolvendo 
papeladas, os escritos e viagens.  
Compartilhe com otimismo a relação 
com a pessoa amada e amigos. Use 
se a poderosa imaginação para viver 
momentos inesquecíveis. 78/178 
– Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Fevereiro de 2017. Dia de São Cirilo, São Valentim (consi-
derado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica e Dia do 
Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o poeta, crítico e 
tradutor Augusto de Campos que chega aos 86 anos, a atriz Meg Tilly, que 
nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite o 
contato humano e a troca ou transmissão de idéias. Normalmente têm 
facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é solidário 
com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito bem o seu 
próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa memória e 
imaginação ardente.

Simpatias que funcionam
Fortalecer a relação do casal: Escreva em cruz o 
seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque 
a vasilha debaixo de sua cama por vinte e um dias. 
Logo verá que a harmonia estará se fortalecendo 
entre os dois.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. Voar 
sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. Voar de 
braços abertos como um avião, se você está bem, tenha 
cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar entre as nuvens, 
alegria, boas notícias e acontecimentos inesperados. 
Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.
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Como é conhecido
Raul Seixas, cantor e
compositor que faria 
72 anos em 28/6/2017

Erva cujo
chá é
usado 

em dietas

Centro industrial de
Salvador, mantido

pela Marinha desde
o fim da 2  Guerra

Condição do indiví-
duo que passou no
exame psicotécnico

Siliconado (pop.)
a

2/oc. 3/así — lap — sir. 4/acid — beat. 6/saibro. 7/iceberg.

Divulgação

Chico Buarque

Chico Buarque e convidados como Alcione, 
Lecy Brandão, Sombrinha, Rosemary, Fernanda 
Abreu, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Mariane 
de Castro e Tantinho estão entre as estrelas 
que participam da edição 2017 do tradicional 
Show de Verão da Mangueira. Também Maria 
Bethânia está na lista de artistas que participam 
da apresentação.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Santo Amaro, tel. 
4003-1212. Quarta (15) às 21h30. Ingressos: de R$ 200 a R$ 400.

Lançamento
O cantor e compositor 

Zeca Baleiro comemora 
20 anos de carreira e 
apresenta seu Baile do 
Baleiro. Há duas décadas, 
o artista lançou “Por Onde 
Andará Stephen Fry?”, 
seu primeiro disco. O baile 
foi criado há 13 anos pelo 
compositor maranhense. 
Composições de Anas-
tácia, Novos Baianos, 
Pinduca, Wilson Simonal, 
Originais do Samba, Cas-
siano, Tim Maia, Hyldon, 
Oswaldo Nunes, Bebeto, 
Belchior e Marina Lima 
estão no repertório, em 
novos arranjos, entre 
muitas outras.

Serviço: Bourbon Street, R. dos 
Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Quinta (16) às 22h30. Ingressos: R$ 
70 a R$ 120.

Banda “A Espetacular Charanga do França” se apresenta na edição de fevereiro do Vão do Masp.

O projeto “Música no 
Vão” leva artistas da 
cena independente 
ao vão do Masp e 
ainda realiza feirinha 
gastronômica

Além de tudo é um resga-
te a uma das propostas 
de Lina Bo Bardi para 

o espaço, imaginado como 
lugar de lazer e convivência 
para a sociedade. A edição 
de fevereiro do projeto ocorre 
no dia 23 com a apresentação 
da banda A Espetacular Cha-
ranga do França. O grupo, 
idealizado por Thiago França, 
une os ritmos da cumbia, do 
maxixe, do samba e do reggae 
às suas composições com 
uma releitura das tradicionais 
charangas brasileiras, reunin-
do instrumentos de sopro e 
percussão.

Serviço: MASP - Museu de Arte de São 
Paulo, Av. Paulista, 1578, Bela Vista, tel. 
3149-5959. Quinta (23) às das 18h às 22h. 
Entrada franca. 
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NO LIVRO D'ALMA

Se tens fé, não te afl ija a noite escura.
Ao coração que a lágrima domina,
Ele estende, amoroso, a mão divina
E abre as portas da paz, risonha e pura.

Alivia a aspereza da amargura
E sobre as trevas de miséria e ruína
Acende a estrela matutina,
Na esperança sublime que perdura.

Se a crença viva te dirige os passos,
Sob a carícia de celestes braços
Receberás o pão, a luz e o abrigo...

Ama a cruz que te ampara e regenera
E, envolvendo-te em santa primavera,
O Mestre Amado seguirá contigo.

Auta de Souza

(De "Correio Fraterno", de Francisco Cândido Xavier - espíritos 
diversos) 

O grupo Turma do Pagode e o sambista 
Thiaguinho realizam temporada do projeto 
#TamuJunto na Audio. O Turma do Pagode 
é formado por Leíz, Marcelinho, Caramelo, 
Filé, Thiagão, Rubinho, Neni e Fabiano 
Art e comemora 15 anos de carreira. Seu 
DVD mais recente tem músicas como 
“Lancinho”, “Camisa 10” e “Horas Iguais”. 

Thiaguinho lançou recentemente o CD e 
DVD, “#VamoQVamo”, que tem 23 faixas, 
incluindo canções como “Vamo que Vamo”, 
“Cancun”, “Fotos Antigas”, “Palmas” e “Os 
Anjos Dizem Amém”.

Serviço: Audio Club, Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra 
Funda, tel. 2027-0777. Terça (14) às 23h50. Ingressos: R$ 
60 a R$ 80.
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