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Ativa,
passiva e
reflexiva
(Gram.)

Alcunha
do nativo

norte-
americano

Prefixo de
produtos
"verdes"

Marca da
mão do
cortador
de cana

Dave (?),
guitarrista
do Jane's
Addiction

Comprado
(produto
roubado)

Células do
sistema
nervoso
(Anat.)

Ato Institu-
cional
(sigla)

Reduzir a
pó (o grão
de café)

Venda, 
em inglês

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

(?) à
francesa: 
partir sem
ser notado

Detona;
estoura (a
granada)

Tecla do
micro

Função da
bengala

Másculo

Seno
(símbolo)

Ser
O carro 

de Apolo
(Mit.)

Ano, em
francês

Posterga
(o evento)

Palco das
touradas
Tritura 

(o queijo)

Prefixo de 
"submeter"
(?) no pé:
fugir (gír.)

Polvilho de
mandioca
Maria (?),
cantora

Planta de 
cosméticos

Tributo;
imposto

Jogo de
bares

Ação de
cheirar

(?) cientí-
fica, ferra-
menta es-
sencial ao 
trabalho do
engenheiro

Tornar
disponível

São
feitas por
devotos a
lugares

religiosos

Divisões
do tempo
geológico

Olho
de (?):

amuleto

Mecanis-
mo uti-

lizado no
portão 

basculante

De modo
recíproco
Chá, em
espanhol

Eliminar 
(a doença)

Parâmetro de mapas

Processo que ocorre entre os membros de
agremiações e que pode definir seu desem-

penho no desfile de CarnavalSucesso
de Ivete Sangalo

Sorteada
(?) Paxton,
cantora e
atriz dos

EUA

(?) Se-
bastião,

padroeiro
da Cidade

Mara-
vilhosa

2/an — té. 4/aloé — sale. 7/olfação. 10/visitações.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. Neste começo de semana, as pessoas tendem a estar mais prestativas e 

solícitas com a Lua em Libra desde as 02h29 da madrugada. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores 

recebidos e os diálogos serão bastante produtivos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja 

nos afl igindo emocionalmente. Em todos os assuntos à tarde e à noite será melhor manter a rotina e fi car atento com 

imprevistos.
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O Sol no seu signo se acentua o 
interesse por atividades fi nanceiras. 
Tudo deve ser bem planejado, com 
todo cuidado para ser feito depois 
do aniversário e nada dar errado. O 
momento é bom para fi rmar acordos 
e parcerias e levar adiante os proje-
tos de vida.74/774 – verde.

Use a autoconfi ança que aumenta a 
força do pensamento positivo e ajuda 
a resolver assuntos perturbadores. 
Cuidado com confusões querendo 
alterar situações que não o agra-
dam. Controle a vontade de jogar 
tudo para o alto, analise, pondere e 
espere.89/989 – branco.

O começo desta semana tende a 
fortalecer suas boas intenções, o 
esforço e dedicação. Haverá um 
forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis. Interceda 
ou ajude alguém nos negócios e não 
haja por impulso ou sob a primeira 
impressão.82/282 – amarelo.

O idealismo está no ar neste dia do 
seu astro, a Lua que transita para 
Libra desde as duas e meia da manhã. 
Muita calma ao lidar com situação 
difícil no ambiente de trabalho. O co-
meço do dia não é bom para viagens. 
Tendência a brigas sentimentais 
desde manhã.29/529 – cinza.

Há a tendência a imprevistos neste 
começo de semana.  Haverá proximi-
dade através de gostos comuns que 
irão se realizar. As crises são supe-
radas pela capacidade de comandar 
a pessoas em prol da realização de 
seu desejo.23/123 – amarelo.

Precisa resolver algo decisivo em re-
lação às parcerias sociais e prestação 
de serviço no trabalho. As atitudes 
de precipitação e necessidade de 
afi rmação a qualquer custo geram 
rompimentos e afastam pessoas. 
À noite a comunicação fi cará mais 
fácil.44/644 – verde.

Defi na prioridades na sua vida até 
o começo de abril. Muito do que 
planeja fazer pode não dar certo e 
terá que ser modifi cado. O dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação. Por isso, a ajuda e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos.25/225 – azul.

A Lua Cheia pode acarretar brigas 
e desentendimentos. O melhor é 
evitar críticas e discussões. Pre-
cisa dedicar-se a algo constante 
e evitar algo passageiro. Dê um 
novo rumo a sua vida, fazendo as 
concessões necessárias diante de 
difi culdades.37/237 – branco.

Com Sol na casa da família há maior 
afetividade que garante bons mo-
mentos íntimos e no contato com 
pais, fi lhos e irmãos. Irá se aproxi-
mar de suas raízes e dos lugares em 
que viveu no passado. O contato 
com os amigos tende a ser muito 
positivo.21/321 – cinza.

O Sol na casa três provoca mudanças, 
viagens e lhe dá maior liberdade para 
novas conquistas. A vida pode ter 
mudanças positivas, mas também 
negativas. Neste começo de semana, 
as pessoas tendem a estar mais pres-
tativas e solícitas, use isso bem em 
seu proveito.32/232 – amarelo.

Saia da rotina divirta-se junto de 
pessoas com que tem afi nidade. 
Confl ito nas relações ainda ocorre, 
por isso relaxe e tenha compreensão 
das situações. O começo do dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação a qualquer custo, tome 
cuidado.28/428 – verde.

Controle as emoções que podem 
provocar situações tensas. No 
começo do dia o período é estéril 
e incerto, não é hora de agir até a 
Lua entrar em seu signo desde as 
02h29 da manhã. Nada deve ser 
feito ao acaso, sem planejamento e 
cuidado.36/436 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Março de 2017. Dia de São Rodrigo Salomão, 
Santa Modesta, Santa Cristina, Santa Patrícia e Dia do Anjo Eiael, cuja 
virtude é o alívio. Hoje aniversaria o ator José Mojica Marins, o "Zé do 
Caixão" que nasceu em 1936 faz 81 anos, o cantor Osvaldo Montenegro 
completa 60 anos, o vocalista e apresentador João Gordo nascido em 
1964, o baixista do grupo U2, Adam Clayton que nasceu em 1960 e o 
treinador e ex-jogador de futebol Vampeta faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau procura estabelecer bases bastante 
sólidas para seus empreendimentos e costuma ser muito exigente quan-
to a isto. Tem ideias criativas, otimismo e forte intuição. A sua maneira 
persuasiva e a facilidade para fazer contatos junto com a capacidade de 
comunicação o conduzem para as áreas de vendas ou publicidade. Tende 
a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para 
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral, 
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada perante todos.

Dicionário dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, 
participará de festa com amigos. Você própria (o) co-
meter violência, melhores dias à frente. Ser atacado (a) 
com violência, alegria. Cônjuge demonstrando violência, 
infi delidade. Números da sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro (Banho do dinheiro): Três folhas 
de manjericão, três folhas de louro, uma colher de mel, 
uma vela verde, um bastão de incenso Numa noite de Lua 
Cheia, acenda o incenso e a vela e prepare um banho, 
fervendo numa panela com água as folhas de manjericão 
e de louro e o mel (como se você fosse fazer um chá). 
Assim que ferver, desligue, tire do fogo e deixe esfriar 
completamente antes de usar para 'lavar' o corpo (jogue 
o 'banho' sobre o corpo, sem esfregar) Espere alguns 
minutos, concentrando-se no seu objetivo. Enxágue. No 
dia seguinte, o dinheiro já vai começar a entrar.

Mariana Muniz

Mariana Muniz apresenta a 
partir do dia 11 de março  seu 
novo projeto “Fados e Outros 
Afi ns”. O espetáculo da  conti-
nuidade ao processo de inves-
tigação das relações entre o 
pensamento e corpo,  gesto, em 
dança e teatro. A dramaturgia 
do espetáculo é tratada como 
uma teia que engloba as ações 
físicas da atriz-bailarina (como 
o texto se torna corpo), suas 
ações vocais  (musicalidade no 
texto e com o texto; a palavra 
como música e concretização 
da voz no espaço), cenografi a, 
iluminação, fi gurino e a relação 
entre eles.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Franklin Roosevelt, 210, Centro. Sábados 
às 21h, domingos às 19h e as segundas  às 
21h. Ingresso: R$ 15. Até 26/03.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Drama
O espetáculo “Eu Nunca” conta a estória 

de 3 jovens de vidas extremamente opostas, 
convivendo e dividindo suas intimidades até 
o limite do suportável. A peça traz à tona as 
questões mais urgentes da juventude moderna, 

desconstruindo “contos de fadas” de modo 
que o jovem possa repensar o lugar em que 
se encontra nos dias de hoje. Com,  Gabriela 
Gama, Júlio Oliveira e Nicholas Torres.

Serviço: Teatro Raul Cortez (Fecomercio), R. Doutor Plínio 
Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-1700. Sextas às 21h, sábados às 
20h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 40. Até  26/03.

O Jantar
Um casal reúne amigos 

para um jantar. Todos 
experimentam grandes 
transformações em relação 
ao passado e expressam, 
ao mesmo tempo, irritação 
e conformismo. A anfi triã, 
elegante e ácida, recebe um 
cientista brilhante e ego-
cêntrico; uma vegetariana à 
primeira vista apática, mas 
que, na verdade, está atrás 
de seu marido; uma apre-
sentadora de TV vista como 
mulher-objeto, mas cínica 
e inteligente; um escritor 
de best-seller narcisista; 
um garoto de entregas 
que se diz ladrão de man-
sões, ardiloso e revoltado; 
e um misterioso garçom, 
contratado pela internet. 
Com Michelle Boesche, 
Alexandra Golik, Hélio 
Cicero, Julia Diniz, Marco 
Barretho, Mauro Schames 
e Victor de Seixas.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Api-
najés, 1387, Perdizes, tel.  3868-2535. 
Sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. Até 23/04.

Fragmentos da Vida, fi lme mudo realizado, em 1929.

O Cinema Falado propõe uma investigação sobre 
o uso da fala no cinema, enquanto discurso 
fílmico
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O experimento cênico 
desta terceira edição 
acontece nos dias 17, 

18 e 19 de março (de sexta 
a domingo), com direção de 
Dagoberto Feliz, a partir de 
Fragmentos da Vida, filme 
mudo realizado, em 1929, 
por José Medina, pioneiro do 
cinema brasileiro. A película 
conta a história de dois vaga-
bundos que vivem de pequenos 
golpes nas ruas da São Paulo 
dos anos 20. A encenação de 
Cinema Falado - Fragmentos 
da Vida tem participação dos 

atores Eucir de Souza, Gabriel 
Godoy, Rimar Segala (ator 
e clown, surdo) e Marcellus 
Beghelle; dos cantores Beto 
Sargentelli e Juliana Peppi; do 
diretor musical e pianista Mar-
tin Eikemeier; e do sonoplasta 
Renato Navarro. As sessões 
têm tradução simultânea para 
a Linguagem Brasileira de Si-
nais - LIBRAS, pela atriz surda 
Sueli Ramalho.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, tel. 
3871-7700.Sexta (17) e sábado (18) às 21h 
e domingo (20) às 19h. Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia).

Cena do espetáculo “Coisa de Mulher”.

O espetáculo “Coisa de Mulher” é uma paródia do 
cotidiano de Núbia de La Canastra, uma apresentadora 
famosa de um programa feminino de sucesso na TV que 
já não suporta mais lidar com sua rotina enfadonha de 
trabalho. Infelizmente ela não tem outra saída a não 
ser cumprir seu papel que, aliás, faz maravilhosamente 
bem... até o momento do primeiro comercial. Com 
Octávio Mendes, Márcia Manfredini e Deise Paz. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. 
Sextas às 22h45, sábados às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 60 
e R$ 70. Até 30/04.

Comédia

D
iv

ul
ga

çã
o

SEGUE ADIANTE

Nos encargos a que te prendes, em muitas ocasiões, sentes a 
amplitude dos problemas a resolver e o coração se te trans-
borda de lágrimas...
A solidão aparente no íntimo como que exagera a extensão 
dos obstáculos a transpor.
E meditas no preço alto da dedicação em família, mentalizando 
as horas gastas em construir e reconstruir afeições que fogem 
no carro do tempo, largando-te aos ideais que te acalentam 
os dias; refl etes nas difi culdades que se renovam, no trabalho 
tantas vezes encharcado de pranto a que te entregas, atendendo 
aos deveres assumidos e nos planos alterados, em que sonhaste 
o melhor para alcançar tão-somente fracasso e recomeço...
Entretanto, ergue-te do chão da tristeza, age no bem que 
possas fazer e caminha adiante.
Deus em nós é a força da vida e a luz inextinguível.
Corações difíceis a conduzir, calvários domésticos, searas de 
esperança, ofi cinas de benefi cência e apostolados no bem são 
tarefas que, a Sabedoria Divina poderia executar claramente 
sem ti, no entanto, quis Deus a tua cooperação nas obras da 
sublimação e do progresso, a fi m de que venhas a desenvolver 
nesse esforço as tuas qualidades divinas.
Por mais constrangedoras as circunstâncias, serve e segue 
adiante.
Onde te encontres e como te encontres, recorda que Deus 
conta contigo, tanto quanto contas com Deus.
(De "Amizade", de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito 
Meimei).

“Fados e Outros Afi ns”
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