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MATERIAL

COMPETENCIA
DAACANV

MODALIDADE
SALINAOS
UATCASA
BARROCOQ
JMFALOU

AQUARTELADA
NVECOIT

ETERHBOI
DILATADOC

VMODESTA
ROMANOSUS

Revidar; 
desagravar

É evitado
pelo claus-

trófobo

(?) esco-
lar, despe-
sa de início

de ano

Pelicano,
pato e

cegonha
(Zool.)

Alçada;
atribuição
(p. ext.)

Natália 
do Valle,

atriz
carioca

Categoria
na prática

de um
esporte

Para mais
adiante

Solução
como o

soro
fisiológico

Sentimento
entre Mon-
téquios e
Capuletos 

Antissép-
tico de
cheiro
forte

Conjunto
de galhos 
de uma
planta

(?)-Bum-
bá, festa
de Parin-
tins (AM)

Segunda
pessoa do
discurso

Simples;
humilde
(fem.)

Sistema
de saúde

criado 
em 1988

Repetição
de sons

Tonelada,
em inglês

Alargado
O império
de Nero
(Ant.)

Metal de reatores 
nucleares (símbolo)

Que causa impressão
agradável

“Assim (?) Zaratustra”,
livro de Nietzsche
Thomas Edison:

inventou o fonógrafo

Encanto
pessoal

Chefe, em
inglês

Item imo-
biliário

Formação
óssea

Mau chei-
ro (bras.)
(?) Gore,
político

FalecidaSímbolo do programa 
“Luz para Todos” (BR)
Forma de conjugação 
de “houvesse” (Gram.)

Cidade na ilha de Ro-
des, com casas e praias bran-
cas, além do sítio arqueológico

da Acrópole (Grécia)

Recolhida 
em espaço

militar

Estilo ar-
quitetônico
das cidades
históricas
mineiras

3/ton. 4/boss. 6/lindos. 8/retaliar. 11/aquartelada. 14/modo subjuntivo

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita plena em Áries neste começo de semana dá coragem 

para enfrentar situações diante das quais, normalmente, somos receosos. Emoções que estavam contidas serão 

expressas, liberadas e tudo retorna ao seu curso normal. Uma certa necessidade de apurar as coisas, de tomar 

providências adiadas e mesmo de urgência, orientará as pessoas. Impaciência diante de situações adiadas, não 

resolvidas ou atrasadas e diante da nossa própria coragem em enfrentá-las.
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Precisa valorizar o que já conquistou, 
evitando dar pouco valor ao que já 
tem em mãos. Evite a forte tendência 
à preguiça e ao desleixo. Com a Lua 
em Áries há certa necessidade de 
apurar as coisas, de tomar providên-
cias adiadas e mesmo de urgência 
89/589 – Vermelho.

O Sol em seu signo aumenta a energia 
e disposição para agir, desde que o 
faça com disciplina e cuidado. Há 
intensa busca por afi rmação do status 
e da posição social. Os resultados há 
muito esperados chegarão próximo 
ao seu aniversário, aguarde a data 
e comemore o seu novo ano astral. 
67/367 – Verde.

Precisa aumentar a dedicação e 
o esforço pessoal em suas ações. 
Organizem melhor o cotidiano ou 
planejem aquela viagem. Em breve 
terá satisfação de um desejo há 
muito tempo acalentado, saiba 
esperar. A afobação e a falta de 
disciplina provocam prejuízos. 
68/468 – Amarelo.

Grande atividade social e bons 
negócios em andamento irão trazer 
satisfação e equilíbrio. Faça ape-
nas aquilo que for objetivo e bem 
pensado para não se arrepender 
depois. Se surgir algum imprevisto 
será passageiro, mas tenha cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. 
81/881 – Branco.

Sabendo agir irá melhorar sua carrei-
ra profi ssional, mas é preciso critério 
e bom senso ao agir. A responsabi-
lidade social e a conquista da ação 
são elementos positivos.  É tempo de 
alargar os horizontes, olhar adiante e 
preparar o futuro que pode ser muito 
melhor. 56/356 – Amarelo.

Mantenha a calma ao tentar resolver 
negócios de dinheiro, já que o dia 
pode trazer prejuízos. É hora da 
reserva e da cautela nas ações. Será 
necessário agir com muita cautela, 
pois podem surgir imprevistos em 
todos os setores de sua vida nesta 
semana. 89/289 – Verde.

Com o Sol em Touro, na casa sete, 
você pode firmar importantes 
alianças, parcerias e sociedades. 
Aproxime-se de pessoas objetivas, 
que lhe ajudem com conselhos 
úteis. Ótimo dia para a vida social 
e o contato familiar. Deve entrar 
em ação e obterá boas soluções. 
67/167 – Verde.

Pela manhã um bom período para 
pegar assunto de dinheiro. Viajar 
a lazer é sucesso garantido. Dedi-
que a atenção a algo que renderá 
benefícios se for feito com gosto 
e dedicação. Os planos devem ser 
seguidos, sem alterações de última 
hora e de forma fi rme e defi nitiva. 
40/540 – Azul.

Mais ação ao retomar suas atividades 
com maior força e dedicação. A Lua 
em Áries agiliza e dá vontade de agir 
imediatamente e cuidar dos detalhes 
práticos e aumentar os vínculos. Se 
precisar, até mesmo improvise em 
alguma coisa, para os planos se con-
cretizarem. 28/528 – Amarelo.

Devem melhorar suas condições 
de vida, mas não deve gastar mais 
dinheiro do que ganha. Na parte 
emocional, analise friamente a situa-
ção, corte excessos. Aproxime-se de 
pessoas objetivas, que lhe ajudem 
com conselhos úteis. Na relação fa-
miliar haverá harmonia e conciliação. 
46/746 – Azul.

A Lua minguante aconselha a ter-
minar tudo que fi cou pendente no 
feriadão. Os impedimentos come-
çam a se dissipar gradativamente 
com o Sol em Touro, mas é preciso 
critério e bom senso em suas ações. 
O dia não é bom para especular, 
pode perder ao tentar ganhar mais. 
57/757 – Branco.

Pessoa afastada irá se aproximar 
mais uma vez trazendo harmonia 
e satisfação. Mantenha-se atento 
para captar ideias que trarão novos 
rumos à sua vida. Em breve terá 
o que deseja desde que continue 
acreditando que é possível nesta 
segunda. 93/393 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 24 de Abril de 2017. Dia de São Fidélis de Sigmaringa, 
Santa Maria Eufrásia, São Honório e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é 
a alegria. Dia Internacional do Jovem Trabalhador, Dia do Agente 

de Viagens, e Dia do Boi. Hoje aniversaria o senador e ex-presidente 
José Sarney que faz 87 anos, o comediante Agildo Ribeiro que nasceu 
em 1932, a atriz e bailarina Shirley MacLaine que nasceu em 1934 e a 
atriz e cantora Bárbara Streisand que completa 75 anos. 

O nativo do dia O nativo de Touro deste dia e grau é uma 
pessoa determinada e com espírito indepen-

dente amante da natureza, das artes e da beleza. Usa o charme para 
divertir as pessoas. Possui habilidade para tomar decisões com rapidez 
e a intuição pode ajudá-lo a enfrentar desafi os. Têm boa visão crítica, 
mas ofendem-se com facilidade e tende a ser perfeccionista. No amor, 
deve lembrar-se de que o essencial está muitas vezes oculto aos sentidos 
puramente físicos. No lado negativo terá que superar a tendência a ser 
impaciente e exigente e confi ar mais, não fi car tanto na defensiva.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no 
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, 
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e 
que seus desejos se tornarão realidade. Números de 
sorte:  20, 29, 32, 45 e 68

Simpatias que funcionam S i m p a t i a 

p o d e r o s a 

para ter sorte no amor: Vênus é conhecido como o 
planeta que protege os apaixonados. Para que ele lhe 
traga sempre sorte no amor, você terá de preparar o 
seu patuá num domingo, quando o sol estiver se pondo. 
Consiga 1 pedacinho de fi o de cobre e faça dele um anel. 
Coloque esse anel em 1 saquinho de veludo vermelho 
e feche com linha também vermelha. Leve este patuá 
sempre com você, na sua carteira ou na bolsa.
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Musical
A Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes apresenta o espetáculo 

épico-musical inédito Nosotros. Com direção de Ednaldo Freire, drama-
turgia de Alex Moletta, a peça traz no elenco os atores Aiman Hammoud, 
Mirtes Nogueira, Carlos Mira, Maria Siqueira, Giovana Arruda, Harley 
Nóbrega e Ian Noppeney. A partir de uma série de entrevistas com 
imigrantes de diversas nacionalidades, residentes em São Paulo, e de 
pesquisas sobre o universo mitológico da cultura andina e brasileira, 
a Fraternal criou a saga do personagem Juanito, um imigrante que sai 
de seu local de origem em busca de uma vida melhor para si e para sua 
família. Uma trupe de saltimbancos canta e dança a terra de Nosostros, 
liderada por Ekeko, Deus andino da prosperidade. Junto com Aracy, 
uma andarilha indígena brasileira, Ekeko narra a trajetória de Juanito, 
um imigrante andino em busca da Terra Sem Mal.

Serviço: Parque da Vila Guilherme-Trote, Av. Nadir Dias de Figueiredo, Vila Maria, tel. 
2905-0165. Sábados e domingos às 15h. Entrada franca. 30/04.

Ivan Lins

O cantor, compositor e pia-
nista Ivan Lins apresenta o 
show Duo, dia 25. Em formato 
intimista, Ivan divide o palco 
com o pianista Marco Brito. O 
show conta concanções que 
são sucessos do grande públi-
co e também algumas faixas do 
CD América Brasil,lançado em 
2015. No repertório, clássicos 
como Madalena (lançada por 
Elis Regina), Abre Alas, So-
mos Todos Iguais Essa Noite, 
Começar de Novo, Dinorah, 
Dinorah, Bandeira do Divino, 
Bilhete, Desesperar, Jamais, 
Vitoriosa, Lembra de Mim, 
Depende de Nós, Novo Tempo, 
Meu País, entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Terça (25) às 21h. Ingressos: 
R$ 180 e R$ 130.

Novidades
Luiza Possi apresenta um repertório 

cheio de sucessos que marcaram sua 
carreira e que construíram a nova 
roupagem que a cantora e compositora 
traz atualmente. No show, não faltará 
“Tudo Certo” e “Paisagem”, do álbum 
“Bons Ventos Sempre Chegam” (2009), 

“Me Faz Bem”, de “A Vida é Mesmo 
Agora” (2009), “Tempo em Movimen-
to” e “Dois Perdidos”, do disco “Sobre 
Amor e o Tempo” (2013), trazendo a 
linearidade da carreira, até chegar aos 
hits do “LP”, seu disco mais recente, 
lançado ano passado. Entre elas “Insi-
ght”, “Me Beija” e “Sigo”, canção de sua 
autoria em parceria com os produtores 

Rodrigo Gorky e Arthur Gomes.Luiza 
é acompanhada pelo quinteto Ramon 
Montagner (bateria), Bruno Coppini 
(baixo), Ivan Teixeira (teclado), Will 
Bone (sax e violão) e Zeca Loureiro 
(guitarra).

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra Itália, nº 500. Terça 
(25), às 20h30. Ingressos: De R$ 40 a R$ 160.

Humor
 “Trocando as Calcinhas” 

é um espetáculo que conta a 
estória de Lara e Larissa Kelly, 
duas irmãs completamente 
diferentes que dividem um 
apartamento em São Paulo. 
Após terem uma grande briga, 
maior do que todas as outras 
que já tiveram, vão dormir 
brigadas e acordam tendo que 
descobrir como viver na pele 
uma da outra é mais difícil do 
que imaginam. Essa trama 
vem para mostrar que não é 
tão fácil se colocar no lugar do 
outro e que as aparências en-
ganam, muito. Com Carolyne 
Nonato, Mabel Lopes, Lukkas 
Martins e Matheus Cirilo.

Serviço:Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Quintas às 21h. Ingresso: R$ 
50. Até 08/06.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Três amigos se reúnem para falar 
de suas aventuras e desventuras 
amorosas, sexuais e eróticas

Atriz convidada, Sabrina Korgut completa 
o elenco vivendo sete mulheres que tran-
sitam pelas vidas de Fernando, Honório 

e Mattar. “E Aí, Comeu?” parte da premissa de 
que toda mulher tem curiosidade de saber o 
que os homens estão falando quando estão em 
grupo, com isso a peça pretende satisfazer esta 
curiosidade feminina e despertar o entendimento 
do novo papel do homem perante a mulher na 
sociedade contemporânea. Uma comédia dinâ-
mica e séria que apresenta os muitos tipos de 
homens e mulheres e tudo o que pensam sobre 

o sexo oposto. Na história, após ser deixado pela 
mulher, o romântico Fernando fi ca desolado e 
estimulado pelos amigos de infância passa a 
sair com outras para esquecer a ex. Honório e 
Mattar também têm seus questionamentos. Um 
é jornalista e machão a moda antiga, casado, sus-
peita que a mulher o trai. O outro é um escritor 
que não quer compromisso, se relaciona com 
prostitutas e mulheres comprometidas. Entre 
as diferentes mulheres que Sabrina Korgut dá 
vida, estão uma adolescente e uma prostituta, 
passando por Fernanda, a ex de Fernando. 
Com Sabrina Korgut, João Vitti, Marcelo Pio e 
Sergio Abreu. 

Serviço: Teatro Nair Bello (Shopping Frei Caneca), R. Frei Caneca, 
569, Bela Vista, tel. 3472-2414. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 18h. Ingresso: R$ 60. Até 04/06.

E Aí, Comeu?
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EM TORNO DA FELICIDADE: Em matéria de felicidade convém 
não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. 
Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha 
mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade 
será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fi zermos 
para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no socorro 
que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar 
e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na 
consciência tranqüila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo 
determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria liber-
tação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de 
reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo 
de alguém. Estude a si mesmo, observando que o auto-conhecimento 
traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força 
da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora da felicidade. 
Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chaman-
do o seu coração para vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a 
derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo 
e na beleza das fl ores que surgirão no jardim. (De "Sinal Verde", de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz)


