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Profissio-
nal como
Marcelo

Misailidis
Copa (?),
torneio de
seleções
no tênis

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Aura de
mistério e
fascínio

Unidade de
contagem
no placar
do vôlei

Toro (?),
equipe

italiana de
Fórmula 1

Recurso es-
sencial à 

câmera do
paparazzi

Praticar 
o esporte 
de César

Cielo

Aparelho
do consul-

tório do
dentista

Dígrafo de
"guelra"
(Gram.)

Liberdade;
confiança

(fig.)

Astro
adorado

pelo faraó
Akhenaton

Forma de
venda de 
medica-
mentos

Índice de
acidez ou
basicida- 
de (Quím.)

(?)-Matre:
auxilia 

gestantes
carentes

Ponto
vulnerável
de Aquiles

(Mit.)

Dar nome aos (?):
revelar os culpados
Os do Espírito Santo

são sete (Catol.)

Local de
rodas de
samba

Libertina

Compo-
nente do

cerol
Piedade

Impávido (?): o Bra-
sil, no Hino Nacional
A licença do software 
como o Linux (Inform.)

À vontade
Lasar

Segall,
pintor

(?) Mari-
no, país
europeu
Decência

Aveia, 
em inglês
Via públi-
ca ampla

 Em tempo
passado
Triste, 

em inglês

Droga, 
em inglês
Noel (?),
sambista

Diversão como o
buraco e a sueca

Amon-(?), músico da
Família Lima

Doutor 
na lei

judaica

A segunda maior cidade potiguar
 "Coração Valente",

"Invencível" e
"Bastardos Inglórios"

CJOM
COREOGRAFO

COLADAVIS
DOMEBLS

MISTICISMO
GSSANER

ZOOMROSSO
AOATED
BARANTES

DEVASSAGU
TRELADRUG

TNDRAGEA
BOISORRD

DONSPRO
CALCANHAR

3/oat — sad. 4/drug — zoom. 5/rosso. 6/drágea. 7/mossoró — sugador. 12/código aberto.

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

Esta terça é o décimo dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a deixar a comunicação difícil no 
início da manhã e gerar alguns atrasos e aborrecimentos. No fi nal da manhã e à tarde estaremos mais extrovertidos 
e calorosos. A noite deve ser bastante animada e com muita energia. A Lua em harmonia com o Sol traz clareza e 
vitalidade. Marte forma um aspecto bom com Plutão que aumenta a nossa energia e a vontade de realizar nossos 
desejos com muito foco e determinação. Com o Sol em Áries use a confi ança e o otimismo e faça contato com novos 
ambientes, conheça novas pessoas.
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Um dinheiro ou benefício deve 
chegar inesperadamente se já 
passou seu aniversário. A Lua em 
Leão aconselha a não mudar nada, 
melhor seguir a rotina. A Lua em 
mau aspecto com Mercúrio tende a 
deixar a comunicação difícil no início 
da manhã 81/981 – vermelho.

Muitas obrigações a cumprir podem 
trazer a sensação de cansaço logo 
de manhã.  Com o Sol em Áries 
use a confiança e o otimismo e 
faça contato com novos ambientes, 
conheça novas pessoas. Problemas 
ainda podem perturbar, seja muito 
prático em suas atitudes até seu 
aniversário.77/477 – azul.

Um momento de renovação e es-
peranças renovadas. Prepare os 
projetos para o futuro, mas aguarde 
até o aniversário para realizá-los, se 
tomar atitudes impensadas antes 
pode errar e perder. As atitudes im-
pulsivas e mudanças mal pensadas 
trarão prejuízo inesperado.82/382 
– amarelo.

Faça viagens e divirta-se com amigos 
e familiares que estarão mais próxi-
mos de você. Decisões deverão ser 
tomadas somente depois da metade 
da tarde quando o clima fi ca mais 
suave, relaxado e amigável. A partir 
da metade do dia aumento da energia 
e motivação.70/670 – branco.

O que não está de acordo deve ser 
refeito com cuidado, responsabilida-
de e principalmente a satisfação de 
estar fazendo crescer algo novo. Use 
de seriedade e dedicação e terá bons 
resultados no trabalho que estiver 
executando.23/923 – amarelo.

É bom evitar realizar qualquer negó-
cio decisivo. O momento é o melhor 
para procurar soluções nas questões 
amorosas. A noite deve ser bastante 
animada e com muita energia. A Lua 
em harmonia com o Sol traz clareza e 
vitalidade durante toda esta quarta-
feira. 40/340 – verde.

Marte forma um aspecto bom com 
Plutão que aumenta a nossa energia 
e a vontade de realizar nossos dese-
jos. Melhoram as relações sociais e 
sentimentais através da facilidade 
de comunicação. Com Sol em Áries 
precisa de concentração para o que 
deseja.29/629 – verde.

Precisa usar sua criatividade para 
vencer problemas que podem sur-
gir no trabalho. Os novos contatos 
tanto sociais como profi ssionais 
trarão elevação a sua vida. No fi nal 
da manhã e à tarde estaremos 
mais extrovertidos e calorosos. A 
noite deve ser bastante animada. 
39/239 – Azul.

As demonstrações do afeto por 
alguém serão bem-vindas e devem 
melhorar a vida sentimental. Cuide 
da saúde, recuperando a boa dis-
posição para realizar seus planos. 
Aumenta o poder de concentração 
para conseguir aquilo que vem per-
seguindo até o fi nal do mês.35/435 
– marrom.

O bom aspecto planetário aumen-
ta o interesse pelas novidades. 
Dedique-se mais a sua família e faça 
viagens programadas. No amor um 
momento mágico a dois tornando 
o fi nal de dia ótimo para iniciar um 
relacionamento que promete ser 
duradouro.24/524 – azul.

Marte forma um aspecto bom com 
Plutão que aumenta a sua energia e 
a vontade de realizar os desejos com 
muito foco e determinação. Com o 
Sol na casa três a noite aumenta a 
sua sensualidade fazendo-o chamar 
a atenção de alguém. Se estiver só 
poderá até se apaixonar.28/228 
– cinza.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
tende a deixar a comunicação difícil 
no início da manhã e gerar alguns 
atrasos e aborrecimentos. Faça 
novos planos e economize dinheiro 
que será necessário mais tarde. O 
senso prático precisa ser usado em 
tudo. 14/514 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Abril de 2017. Dia de São Vicente Ferrer, Santa Catarina 
Tomás, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. Dia Nacional 

de Luta pela Educação. Hoje aniversaria o cantor Genival Lacerda que 
completa 86 anos, o comentarista Valter Casagrande Junior que nasceu 
em 1963, a atriz Krista Allen que faz 45 anos e a atriz Lisandra Souto que 
nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau tem espírito competitivo, dinamismo, é 
autoconfi ante e ousado. A determinação o faz superar os obstáculos para 
a conquista de suas realizações; sua personalidade forte o leva a ocupar 
posições de liderança, mas precisa evitar ser exigente. Normalmente de-
senvolve talento para a concretização de seus objetivos, embora, quase 
sempre, precisem de muita luta e perseverança, embora determinação é 
o que não lhe falta. O seu sistema nervoso se excita com facilidade, gosta 
de falar e possui uma grande atração pessoal. No lado negativo tende a ser 
exageradamente sentimental.

Dicionário dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela 
com seus inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança 
próxima. Destruída, más notícias. Inundada, perda de 
posição. O nome da cidade pode indicar avisos. Vejamos, 
São Paulo: ganhos financeiros. Curitiba: vida estável. 
Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição 
profissional. Números de sorte: 19, 30, 44, 65 e 79.

Simpatias que funcionam
Para garantir a fartura em sua casa: Um pão francês. 
Compre um pãozinho francês e corte-o em três partes, 
no sentido da largura, enquanto mentaliza o seu pedi-
do. Coloque uma das pontas do pão na lata de açúcar, 
a outra na lata de farinha e a fatia do meio na lata de 
arroz. Depois de três dias, pegue os pedaços de pão e 
enterre-os no jardim, sem que ninguém veja.
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Dança
O espetáculo “Colônia 

Penal” propõe que o 
insólito e o absurdo pos-
sam ser percebidos em 
várias situações: Numa 
detalhada descrição de 
métodos de tortura dos 
regimes antidemocrá-
ticos abrigando e en-
cobertando assassinos; 
na cruel e irônica omis-
são de um observador 
estrangeiro;na estranha 
relação entre o poder 
oficial e o condenado. In-
térpretes: Alex Merino, 
Amanda Santos, Everton 
Ferreira, Laia Mora, 
Mainá Santana e Rafael 
Carrion. Concepção, 
direção e coreografia: 
Sandro Borelli.

Serviço: Kasulo Espaço de Arte e 
Cultura, R. Sousa Lima, 300, Barra 
Funda, tel. 3666-7238. De quinta a 
sábado às 21h e domingos às 19h. 
Ingresso: 1 Kg. de alimento não pere-
cível. Até 23/04.

Refl exõesRefl exõesRefl exões Mescla 
musical

Os grupos musicais Duo 
Entre Latinos (dia 9) e o 
Trio Cumbucado (dia 23) 
apresentam um repertório 
musical que mescla a música 
latina e a brasileira.O Duo 
entre Latinos, composto 
pela fl autista e saxofonista 
brasileira Angela Coltri e 
pelo o violonista colombia-
no José Valencia,  faz um 
percurso pela música latino-
americana através de uma 
mistura de ritmos.O Trio 
Cumbucado, formado por 
Paulla Zeferino, na voz e 
percussão, Kesia Pessoa, no 
clarinete e Gabriel Feriani, 
no acordeom exibem um re-
pertório da música brasileira 
e apresentam composições 
autorais dos integrantes. 

Serviço: CPC-USP-Casa de Dona 
Yayá, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, 
tel. 2648-1502. Domingos (9 e 23) 11h. 
Entrada franca.

O primeiro espetáculo deste 
ano será realizado no dia 
9 de abril, junto com a ex-

posição “Yoko Ono: O céu ainda é 
azul, você sabe...”. Para completar 
a experiência dos visitantes, a 
Orquestra Instituto GPA tocará 
músicas da parceria Ono-Lennon. 
Sob a regência do maestro Daniel 

Misiuk e direção artística da pro-
fessora Renata Jaffé, a orquestra 
é formada por 40 alunos, que têm 
entre 12 e 21 anos.Além da exibi-
ção em abril, a série Ver e Ouvir 
engloba mais duas apresentações, 
realizadas durante a exposição 
“Mulheres artistas brasileiras no 
século XX” e na Comemoração 

de Aniversário do Instituto Tomie 
Ohtake. Os próximos concertos 
estão programados para os dias 
18 de junho e 26 de novembro, 
respectivamente.

Serviço: Grande Hall do Instituto Tomie 
Ohtake, R. Coropés, 88, Pinheiros. Orquestra, 
domingo (9) às 17h30, exposição, de terça a 
domingo das 11h às 20h. Entrada franca.

Com o objetivo de proporcionar ao público um evento diferente e inovador ao aliar música a 
exposições visuais, a Orquestra Instituto GPA inicia a série Ver e Ouvir

Cena de “Malefícios do amor - Trilogia Tchekhov”.

Três peças em um único es-
petáculo. Três cenários e três 
fi gurinos. Essa é a proposta 
de “Malefícios do amor - Trilo-
gia Tchekhov”. Os textos são 
considerados pequenas obras 
primas de alto valor dramatúr-
gico, todos “temperados” com 
as marcas típicas da poética 
tchekhoviana: brevidade e li-
geireza dos diálogos, linguagem 
despojada e, principalmente, 
um humor ácido e critico que os 
mantém extremamente atuais 
para o mundo contemporâneo. 

Ágil, divertida e enriquecida pela 
astúcia e sagacidade de um dos 
maiores dramaturgos de todos 
os tempos. Sem dúvida, uma 
montagem para entreter todas 
as idades. São apresentadas as 
histórias “O Urso”, “O Jubileu” 
e “Pedido de Casamento”. Com 
Warney Paulo, Lia Tucci, Fran-
cisco Carvalho e Liza Vieira. 
Direção: José Paulo Rosa.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins 
Fontes, 71, tel. 3255-4380. Sexta, às 21h30, 
sábado às 21h e aos domingos às 19h. In-
gressos: R$ 50 e R$ 60. Até 28/05.

Comédia
Divulgação

O MESTRE COMPREENDE: Os discípulos acompanhavam 
o Guru, em silêncio, na direção do monastério. As exigências 
morais eram estritas, severas. Proibiam-se falar em demasia, 
comer em excesso, dormir sem necessidade. Canalizar as forças 
sexuais a benefício do equilíbrio físico, emocional e psíquico 
constituía regra fundamental de comportamento. Não se devia 
tocar, nem permitir-se ser tocado por mulher alguma Todos 
conheciam os seus deveres e o único direito permitido era o 
da obediência. Quando chegaram a pequeno rio, que deveriam 
transpor, uma jovem rogou-lhes auxílio para alcançar a outra 
margem. Sem nada dizerem todos se escusaram. Menos um 
aprendiz que a ergueu nos braços e deixou-a tranqüila no lado 
oposto. Houve um espanto geral sem palavras. Três dias de-
pois, em uma pausa propiciadora para edifi cante conversação, 
os monges indagaram ao Mestre por que este não censurara 
o companheiro desatencioso, após o erro e a desobediência 
cometidos. O sábio fi tou-os sereno e respondeu-lhes: "- Acima 
da ação está o pensamento, apresenta-se a intenção. A mulher, 
que pedia ajuda, não surgiu à mente do infrator como uma ten-
tação para ele, portanto, transferindo-a de lugar, lá deixou-a. 
No entanto, aqueles que o desejam punir, inocente como ele 
se encontra, trouxeram-na, perturbadora, na mente e não a 
abandonaram ainda. A verdadeira pureza é natural; não tem 
subterfúgios; é tranqüila. A formal, no entanto, apresenta-se 
com esmero externo; porém se demora intranqüilizadora, in-
feliz." (De "A um passo da imortalidade", de Divaldo P. Franco, 
pelo Espírito Eros).


