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A marcha
usada para

fazer
balizas

Continente
onde sur-
giu a civili-
zação maia

É usado em 
reportagens

sobre o
trânsito

A Cidade
dos

Exageros
(SP)

Sucesso
de Dorival
Caymmi

Peixe alon-
gado que

dá descar-
ga elétrica

Discípulo
que pre-
cisa ver

para crer

Flor-
símbolo da
bandeira

de Quebec

Vender
(itens de

valor)

Esporte de
Bruno

Rezende

(?) déco,
estilo do
Elevador
Lacerda

Hospeda-
ria, em
inglês

Local de
aplicação
do peeling

Medida 
trigono-
métrica

"Não (?)!",
resposta 

aborrecida

Lea (?): a
Rachel de
"Glee" (TV)

Átomo que
energiza

chapinha e
secadores

(?) pelos
ares:

explodir
(pop.)

Caboclo da
Umbanda

(Rel.)

Atende re-
clamações

Quente,
em inglês

"(?) tristes
tigres", tra-
va-língua

Bolsas

Gargalhar

Também,
em inglês

Item da
manicure

Prova
cabal

Ave aus-
traliana

Sigla dos
Correios

Dança de
origem cu-
bana que
se asse-
melha ao
merengue

Modo de
dizer

Categoria
premiada
no Estan-
darte de

Ouro

(?) das
Rocas:

reserva biológica da
Marinha (RN)

Reflexão
sonora

(?) John-
son, ator

Foi marcado pela cria-
ção de leis trabalhis-
tas e introdução do
voto feminino (BR)

Objetos im-
provisados
Educado;

cortês

(?) alto: é acionado
quando a via não tem
iluminação

pública

A (?):
correndo

Alimento que acompa-
nha o chá da tarde

Declaração do inter-
cambista sobre o pla-

nejamento de suas
despesas

Juro

Kelly Slater,
pelos títu-
los mundi-
ais de surfe

3/art — emu — hot — inn — íon — sac. 4/also — seno. 7/michele.

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

Esta quinta, é o décimo segundo dia da lunação. O Sol em bom aspecto com Plutão dá força e um grande poder de 

regeneração. A Lua ainda em Leão em bom aspecto com Vênus facilita os contatos sociais e permite bons acordos 

sociais e profi ssionais. Marte ingressa em Touro à noite e a nossa ação deve ser direcionada para a realização. É 

hora de colocar as coisas em prática. O trabalho será árduo, mas constante. Momento de fi rmeza e de direcionar 

as nossas metas de forma concreta.
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O Sol na casa doze traz preocupa-
ções, insônias e aborrecimentos. 
Aproveite os últimos dias para a re-
fl exão e a meditação, fundamentais 
para as mudanças que virão depois. 
Bem cedo fazer algo diferente está 
altamente favorecido. É hora de 
colocar as coisas em prática. 75/275 
– Vermelho.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação começa daqui dez dias depois 
que o Sol ingressar em Áries. Por isso 
resolva qualquer assunto pendente 
e não deixe nada para depois. Ainda 
poderá encontrar saídas para os pro-
blemas. O trabalho será árduo, mas 
constante. 47/547 – Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. 
Cuidado com Insônias e aborreci-
mentos familiares e profi ssionais.  
55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e tenha 
cautela com situações de risco. Pro-
cure ampliar seus conhecimentos. A 
ação, disposição e espírito de luta 
junto com a força do querer ganham 
uma proporção exagerada na rotina 
e a carência vem à tona fácil. Faça 
tudo bem pensado e planejado. 
65/665 – Azul.

É preciso manter a calma para su-
perar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resulta-
dos evidentes na economia. A Lua 
Crescente faz com que os diálogos 
levem a um bom entendimento com 
as pessoas com quem convive. 84/584 
– Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes de 
tomar uma decisão, pois estará mais 
sensível às energias dos ambientes e 
das pessoas. 66/966 – Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga 
o quanto deseja alguém. O maior 
senso de cooperação torna todos 
mais prestativos e dá tendência 
ampliada para a ternura. 89/489 – 
Cores escuras.

Bem cedo, porém, fazer algo dife-
rente está altamente favorecido. 
Final da manhã até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto 
e podemos fi car mais sensíveis às 
energias dos ambientes e das pes-
soas. Precisa dar e receber carinho 
e afeto. 78/378 – Verde. 

Seu maior romantismo pode fazer 
a vida sexual mais feliz, pois o 
torna bastante atraente. Seja bem 
sincero e direto em suas atitudes e 
mais aberto ao social e as relações 
íntimas e sexuais. Evite o radicalis-
mo, o exagero e a intolerância nos 
relacionamentos sociais e familiares. 
62/762 – Marrom. 

Corre perigo de acidentes e proble-
mas repentinos, devido a consoli-
dação das mudanças preparadas. 
Pode obter sucesso em coisas novas, 
modernas e avançadas que inicie. É o 
dia para acreditar em algo e realizar 
aquilo que está na sua mente há 
muito tempo. 44/244 – azul.

Depois que o Sol estiver transitando 
em Áries dia 20 virá o momento 
de agir, mas até lá se prepare para 
aceitar os resultados que a esta 
altura já é evidente. Tanto a tarde 
como a noite será preciso relaxar, 
de acordo com a necessidade e de 
acordo com o lugar que estiver. 
26/226 – Amarelo.

A Lua em Leão torna o momento 
ótimo para se relacionar e travar con-
tatos afetivos. O descanso e o lazer 
irão melhorar sua disposição, já que 
pode sofrer de pequena indisposição. 
Curta os momentos em casa ou nas 
atividades físicas, exercitando-se e 
agindo mais. 90/990 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Março de 2017. Dia de Santa Francisca Romana, São 
Cândido, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é 
a paz. Hoje aniversaria a atriz e cantora Lucinha Lins que faz 64 anos, o 
enxadrista Bobby Fischer que nasceu em 1943 e o guitarrista Robin Trower 
que nasceu em 1945.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre discreto nas suas atitudes, 
mas quando é contrariado pode ser levado a demonstrações do seu 
desagrado. É sensível e atencioso, é solidário e leal, mas evite assumir 
os problemas do próximo. Meticuloso, ordeiro e atento aos detalhes, 
desenvolve senso crítico e analítico. O perfeccionismo e a idealidade o 
fazem ter necessidade de expressar seus talentos criativos. É bastante 
fi xo em suas opiniões e costuma ser também metódico em sua rotina 
diária. Procura paz e tranquilidade, mas no lado negativo pode ser 
levado ao egoísmo e a agressão.

Dicionário dos sonhos ANEL – Receber 
um anel ou aliança 

indica casamento próximo, para quem é solteiro, se for 
um anel de ouro fará casamento rico. Perder um anel ou 
vê-lo quebrar-se, é aviso de rompimento das relações. 
Números de sorte: 11, 26, 50, 79 e 86.

Simpatias que funcionam
Para atrair sorte: Faça uma oração ao seu anjo da guarda 
pedindo que ele mande para longe todos os obstáculos 
que rondam a sua casa e o seu namoro. Jogue 1 punhado 
de sal grosso atrás das portas da sua casa e carregue 1 
trevo-de-quatro-folhas, de qualquer material, dentro da 
sua bolsa. Quando estiver em um lugar tranquilo da sua 
casa, segure o amuleto com a mão direita e faça uma 
oração pedindo proteção e muita sorte para a sua vida. 
Carregue sempre esse amuleto com você na sua bolsa 
ou em um lugar que ninguém veja.

Alma humana
A peça “Amazônia, Zona 

Imaginária” retrata, por meio 
de imagens, as histórias de 
uma Amazônia adormecida 
dentro da alma humana: uma 
metáfora sobre a imensidão 
da mente, do corpo e do es-
pírito. Montada em ambiente 
escuro e visualizada com o 
uso de lanternas, a mostra 
serve de cenário para a apre-
sentação, cujas cenas podem 
ser visualizadas conforme a 
vontade do espectador: o 
público escolhe o que vê e 
cria a sua própria narrativa. 
Com, Lucas Scalco, Jorge 
Mesquitta, Ana Tardivo, 
Arthur Alavarse, Alle Denar-
dini, Felipe Brum, Barbara 
Pereira e Maurício Belfan.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. 
Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 
4116-3665. Quintas às 20h. Ingresso: R$ 
40. Até 23/03.

Infantil
A peça “Branca de Neve e Zangado” foi ins-

pirado no clássico conto dos Irmãos Grimm e 
aponta novos caminhos para os personagens e 
o único anão que aparece em cena é o Zangado. 
A montagem é cheia de humor, mas também 

aborda assuntos como o respeito às diferenças. 
Com Juliana Baroni, Giovanni Venturini, Tania 
Bondezan, Thiago Amaral, Murilo Meola e Da-
nielle Di Donato. 

Serviço: Teatro Frei Caneca, R. Frei Caneca, 569, tel. 3472-2229. Sá-
bados e domingos às 15h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 26/3.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal e Heraldo do Monte, dois amigos 
que se conheceram no conjunto Trio Novo, banda 
instrumental formada em 1966, que foi criada para 
acompanhar o cantor Geraldo Vandré,  apresentam  
show onde prometem um show inusitado, cheio de 
improvisos que somente dois gênios da música popular 
brasileira poderiam fazer.

Serviço: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros), Sábado (11) às 21h e domingo 
(12) às 18h. R. Paes Leme, 195.  Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Espetáculo “Branco, O Cheiro do Lírio e do Formol”.

A peça “Branco, O 
Cheiro do Lírio e do 
Formol” estreia no dia 
17 de março

O espetáculo aborda 
tema polêmico, onde 
a tentativa de criticar 

o racismo naturalizado do 
branco a partir do seu próprio 
ponto de vista autodestru-
tivo e autocrítico dá ensejo 
à criação de uma narrativa 
fragmentária, estruturada em 
camadas complementares e 
contraditórias. Uma família 
de classe média, formada por 
um menino, seu pai e sua tia, 
vive um cotidiano comum, até 
que alguns acontecimentos 
externos forçam essas pes-
soas a terem que lidar com o 
que existe do lado de fora da 
casa. Essa trama lacunar e in-
completa é contada de forma 
fragmentária alternando com 
uma outra camada narrativa 
que conta o próprio processo 
de criação da peça, trazendo 

Cena de “Pater”.

O espetáculo “Pater” convida 
o público a conhecer a estória de 
Fátima, que sofreu abuso sexual 
do pai quando criança, e, além de 
carregar as consequências desse 
acontecimento por toda vida, é 
tomada por recordações, repletas 
de contradições, lutas, resignações 
e silêncios. Quando esses silêncios 
são rompidos, tudo ganha uma 
proporção que a leva para situações 
extremas. Com Camila Ribeiro e 
Amabile Luz.

Serviço: Espaço N de Arte e Cultura, 
R. José Garcia de Souza, 692, Jardim 
Imperador, Suzano. Quartas (15, 22 e 29). 
Ingresso: R$ 6.

Estreia

D
iv

ul
ga

çã
o

as diversas tentativas de es-
truturar um olhar autocrítico, 
do próprio branco, sobre o seu 
racismo naturalizado. Uma 
terceira camada, ainda, traz 

fragmentos de outros textos, 
foram três ao todo, escritos ao 
longo do processo de criação. 
Com André Capuano, Clayton 
Mariano, Janaina Leite.  

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos 
às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Atenção: Dias 28, 29 e 30 de abril não ha-
verá espetáculo, excepcionalmente.
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Ação e Reação: Observa as fl ores humanas que assomam chorando 
nos torturados berços do sofrimento. Feridas congeniais lhes assinalam 
a contextura. Despontam na árvore familiar, agitadas pela ventania 
de agitadas fl agelações, reclamando assistência e socorro, compaixão 
e entendimento. Diante delas, muita vez, o fi lósofo invigilante recusa 
a fé no burilamento fi nal do gênero humano, e o religioso incompleto 
começa a indagar sem razão, quanto à eqüidade na Justiça de Deus. É 
que nessas criancinhas, sob o ferrete da expiação, voltam ao campo da 
experiência terrestre quantos se fi zeram no mundo instrumentos da 
crueldade para os outros e para consigo mesmos. Aqui é o juiz venal que 
regressa com cérebro embaciado, incapaz do pensamento correto. Ali, é 
o cirurgião que abusou dos próprios recursos, para estender homicídios 
inconfessáveis, reaparecendo sem mãos para novas lutas na vida. Acolá, 
encontraremos o esportista elegante que se valeu de donsrespeitáveis 
para furtar a felicidade dos outros, retomando oindumento carnal com 
as doenças inquietantes a lhe curar oscentros nervosos intoxicados por 
ele mesmo e, mais adiante,surpreendemos a mulher vaidosa e insensata, 
que aproveitou a própria beleza para destruir a paz de lares promissores, 
ressurgindo no corpo retardado e disforme para rude estação na penúria 
e na idiotia. Diante do berço martirizado, lembremos as nossas próprias 
dívidas e auxiliemos as avezinhas do infortúnio a refazerem as próprias 
asas, no visco da provação a que ase atiraram, desprevenidas, porque todos 
detemos compromissos enormes na contabilidade Divina e todos, no tempo 
justo, seremos inevitavelmente chamados ao justo acerto, necessitando 
igualmente da dor mais alta, a fi m de que sejamos conduzidos à harmonia 
maior. Livro: Plantão da Paz - Emmanuel & Francisco Cândido Xavier
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Silêncio rompido


