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Ficar sem 
comer antes
de exames
médicos

(?)
hidratada: 
é usada em
argamassa

Enem ou
Enade

(?) expiató-
rio: inocen-
te que leva

a culpa 

Ponto, em
inglês

Atalho na
área de
trabalho
do PC

Ganharam
direito de
voto em

1985 (BR)

Qualidade
atribuída

aos idosos
e filósofos

Veículo
acionado
durante a 
crise hídrica

Status do
indivíduo
do século

XXI

Hidrogênio
(símbolo)

Termos de
(?), contra-
to de servi-
ços on-line

Marca de
caneta que
invalida o
cheque

Estampa
da fantasia
de presi-

diário
Sensação
incômoda
da meno-

pausa
(?) girl: ape-
lido de blo-
gueiras de 
moda (ing.)

"Set (?) to
the Rain",

sucesso de
Adele

Fabulista
de "A

Raposa e
as Uvas"

 Saudação
ao telefone

Divisão
da pizza

Corda, em
inglês
Deixar, 

em inglês

Debaixo
de; abaixo
(?) Cam-
pos, atriz

Refeição,
em inglês
Alternativa
à gasolina

Modo de 
arrecadação de dinhei-

ro entre formandos

Gestos perante líderes
religiosos

Capital de
  Gana
Exímio
(fig.)

(?) da
casa:

anfitrião
Exigida

Nota
Fiscal
(sigla)

Bebida 
dos vege-
tarianos,
incluída

em dietas

Benefício cedido ao
cônjuge de servidor
público falecido ou
à filha de militar

Fécula de
preparo do

 mingau
Esportistas

Parte do
frango de
churrasco

Peça troca-
da por

dinheiro
em salas
de jogos

(?)-
canindé,

ave

Enfeite
convexo

que liga as
paredes 
ao teto

Gravação
do cantor iniciante

Astrólogo da Renas-
cença famoso por suas

profecias 

Vespas (?), pragas
contemporâneas que
assolam a apicultura
de países europeus
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LEITEDESOJA
NFRMTUL
SABEDORIA
ÃDONOACRA

CONECTADON
VEISANCA

FICHAMEAL
TESAGURF
ASARASURA
LISTRASSOB
CALORROPE

FIREALOIT
AITAFESOPO

ASIATICAS

2/it. 3/dot — let. 4/acra — fire — meal — rope. 9/asiáticas. 11/nostradamus.

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

Esta segunda é o décimo quinto dia da lunação. Lua já transita no signo mais sociável do zodíaco, em Libra onde 
produz um estado de espírito de entendimento e de gentileza entre as pessoas. Atitudes diplomáticas e equilibradas 
poderão resolver impasses e desfazer mal-entendidos. É mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas, quando 
a Lua está em Libra. Aqui, tudo deve ser muito equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada 
e racional. Com a Lua em Libra o espírito de colaboração está acentuado e podemos obter ajuda com facilidade 
durante todo o dia.
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Decisões importantes ou atividades 
para as quais espera desdobramen-
tos futuros podem ter alteração 
inesperada. Faça tudo o que puder 
para unir as pessoas em torno de uma 
meta, iniciando algo que seja pro-
dutivo e que em longo prazo e terá 
ótimo resultado.75/475 – Branco.

Depois do aniversário irá tomar atitu-
des e terá a atenção das pessoas aos 
seus desejos. Planos ousados devem 
ser considerados, podem dar certo 
se forem feitos com a cooperação de 
alguém. A Lua em Libra dá benevo-
lência e o torna mais maleável nesta 
semana. 87/887 – Azul.

Não será um bom momento para 
defi nições, nada terá ponto fi nal. 
Antes de agir no trabalho refl ita 
bem, não confi e apenas em alguém 
que o apoia. Mantenha um clima 
de otimismo, mesmo que ainda 
enfrente sérias dificuldades na 
relação pessoal e amorosa.76/476 
– Amarelo.

A Lua em Libra dá maleabilidade 
e benevolência, aumentando a 
intuição e perspicácia. Conte com 
o apoio necessário para resolver 
questões pessoais ou familiares. É 
preciso dar um passo à frente e me-
lhorar sua vida material realizando 
negócios.88/588 – Verde.

Há muito ainda a melhorar, tanto no 
trabalho como no lar, nem tudo está 
perfeito com deveria em sua vida. A 
relação sexual fi ca mais ativa pela 
expressão dos sentimentos. Com a 
Lua em Libra terá durante todo o dia 
facilidade para relacionar-se.47/347 
– Amarelo.

É mais fácil contarmos com a cola-
boração das pessoas, quando a Lua 
está em Libra. Aqui, tudo deve ser 
muito equilibrado. Os relacionamen-
tos fi cam mais quentes, podendo 
se apaixonar e viver a intensidade 
de uma relação sexual plena e 
feliz.89/389 – Cinza.

Pode iniciar ou romper relaciona-
mentos íntimos e sociais. Tenha 
cuidado para não confi ar demais em 
quem não merece. A Lua em Libra 
ajuda para as realizações de exercí-
cios que vão lhe parecer agradáveis. 
Haverá também alterações no rela-
cionamento a dois.62/462 – Verde.

Atitudes diplomáticas e equilibra-
das poderão resolver impasses e 
desfazer mal-entendido. Mantenha 
o bom humor no amor no trabalho 
e mesmo que esteja atarefado e 
algo esteja perturbando. A saúde 
precisa ser preservada, pois pode 
sofrer facilmente até o fi nal de 
abril.93/593 – Branco.

Os lucros podem aumentar se unir 
suas forças a de outra pessoa. Mas 
tenha cuidado, saiba em quem 
confi ar. Maior inquietação poderá 
afetar diretamente compromissos, 
promessas e a palavra no fi nal da 
tarde. Tenha muita paciência diante 
dos problemas, para vencê-los pela 
persistência.40/940 – Verde.

A Lua em Libra ainda ajuda a me-
lhorar a aproximação das pessoas. 
Faça contatos sociais, viagens curtas 
e reveja pessoas amigas que estavam 
longe e voltam ao seu convívio. O 
dia não propicia situações resolvi-
das com um ponto fi nal, podendo 
surgiram alterações de última 
hora.23/323 – Azul.

Lua já transita no signo mais so-
ciável do zodíaco, em Libra, onde 
produz um estado de espírito de 
entendimento e de gentileza entre 
as pessoas. Os resultados esperados 
há muito tempo irão aparecer nesta 
semana. Mantenha a confi ança e a 
determinação. 15/415 – Branco.

Dê seu apoio aos seus colegas, ami-
gos e ainda mais aos familiares, eles 
precisam seu apoio esta semana. No 
trabalho pode realizar negócios pro-
missores. Maior tensão e inquietação 
que poderá afetar diretamente com-
promissos à tarde.16/416 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 10 de Abril de 2017. Dia de Santo Ezequiel, São Miguel 
dos Santos, São Pompeu e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a desco-
berta. Dia da Engenharia. Hoje aniversaria o apresentador Augusto 
Liberato, o Gugu que faz 58 anos, o ator Ricardo Macchi que nasceu 
em 1970, o jogador de futebol Roberto Carlos que chega aos 44 anos 
e a cantora, compositora e atriz Mandy Moore que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é um tanto impaciente e irri-
tável, porém ativo e impressionável. Quando não consegue o que 
quer, sofre muito, pois possui excesso de autoconfi ança. Impulsivo, 
jovial e espirituoso, é também inquieto e aventureiro. Por ser en-
tusiasmado e muito caloroso, atrai muitos amigos. Tem tendência 
a desperdiçar energias e a se deixar levar pelas opiniões alheais. 
No lado negativo tem relutância para amadurecer, apesar de ser 
perspicaz e determinado.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado 
com suas palavras, que podem compromete-lo. 
Números de sorte: 10, 19, 33, 49 e 63.

Simpatias que funcionam
Para parar de roer unha: um pires, papel branco 
novo. Corte um pedacinho da unha de cada dedo 
e reserve todos no pires. Pegue a folha do papel 
branco novo e deposite nela com cuidado os 
pedacinhos das unhas. Em seguida, dobre bem o 
papel e coloque-o dentro do pires, acrescentan-
do um pouco de água. Deixe assim durante três 
dias e depois jogue fora o pires com tudo o que 
estiver dentro.
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Burt Lancaster e Ava Gardner.

O público ganha mais alguns dias para conferir os 
retratos e imagens de cena registradas durante a era 
de ouro do cinema americano na mostra Ícones de 
Hollywood – Fotografi as da Fundação John Kobal. A 
mostra é composta por fotografi as da Fundação John 
Kobal, um grande colecionador de fotos de clássicos do 
cinema e revela momentos e personagens inesquecíveis de 
Hollywood e seus fi lmes, captados por fotógrafos atuantes 
nos bastidores da maior indústria do cinema, em seu pe-
ríodo áureo. Com 161 fotos de mais de 40 fotógrafos, das 
décadas de 1920 a 1960, as imagens trazem um recorte 
histórico sobre como muitos fi lmes foram eternizados. 
A visitação acontece em ordem cronológica, a começar 
pelas lendas do cinema mudo, Charlie Chaplin e Mary 
Pickford, continuando com performers dos primórdios 
do cinema falado, como Marlene Dietrich e Cary Grant, e 
encerrando com expoentes do pós-guerra, como Marlon 
Brando, Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
610, Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábado das 10h às 
19h e aos domingos das 10h às 17h. Entrada franca. Até 30/04.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesHarpas
O II SPHarpFestival, Festival 

Internacional de Harpas apre-
senta vários números musicais 
durante o dia e um total de 15 
apresentações de música popu-
lar, folclórica e erudita. Serão 
vários tipos de harpas: clássica, 
tripla, koto (japonesa), para-
guaia, céltica, santoor (indiana), 
ngoni, elétrica, yassi e minihar-
pa. Entre as apresentações: Trio 
Kagurazaka,Tamie Kitahara e 
Emi Kitahara, Calidoscopium, 
Duo Arphangeli, NadaBhaktas. 
Duo Marcelo Penido e Aline 
Driade. entre outros.

Serviço:Centro Cultural Banco do 
Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel. 3113-3651. De quarta (26) a sábado 
(29) às 13h, 17h e 20h e domingo (30) às 
13h, 15h e 18h. Entrada franca.

A banda fi nlandesa Sonata Arctica 
um dos nomes mais importantes 
do atual cenário do heavy metal 
mundial, segue na estrada com a 
longa turnê promocional do  novo 
álbum “The Ninth Hour”

Com, Tony Kakko (vocal), Elias 
Viljanen (guitarrista), Pasi 
Kauppinen (baixo), Henrik 

Klingenberg (teclado) e Tommy Por-
timo (bateria). Com milhões de álbuns 
vendidos, o grupo tornou-se um dos 
mais influentes nomes da proeminen-
te cena escandinava, principalmente 

lançar elogiados álbuns e realizar bem-
sucedidas turnês pelo Mundo, sempre 
conquistando novos fãs com suas belas 
performances.

Serviço: Aquarius Rock Bar, R. Iososuke Okaue, 40, 
Itaquera. Quarta (19) a partir, das 20h. Ingressos: R$ 95 
e R$ 100. Doe um kilo de alimento na entrada da casa no 
dia do evento e pague meia-entrada.
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TERNURA: É tão sutil e importante, que alenta a vida. Muitas 
criaturas a negam, porém não a dispensam. Tímida, faz-se quase 
imperceptível, todavia emoldura e mimetiza quem a doa, quem a 
recebe. Transparece num olhar, como uma estrela num céu ata-
petado de astros; exterioriza-se, num sorriso como uma canção 
tocada numa harpa à distância; irradia de uma palavra, qual o vôo 
de uma ave grácil no espaço azul; dilata-se, num silêncio qual solau 
interrompendo uma melodia trazida pela brisa; fala sem voz, atua 
sem mão, brilha sem luz... Ternura é alma e é coração. Espontânea, 
não pode ser imposta; livre, não se expressa subalterna; santa, não 
corrompe, nem se corrompe. Faz muita falta a ternura na Terra! 
Não impõe interesses mesquinhos nem fi scaliza paixões. Brota como 
uma fl or que explode de um botão aos ósculos do Sol. A ternura 
propõe harmonia, e, quando chega, apazigua. Emoldura a alma 
com o amor puro, fecundado nas santas intenções e descobrirás a 
ternura exteriorizando-se de ti e a ti retornando, por ser a mais forte 
expressão que traduz elevação do espírito. Se não vige assim eis que 
o sentimento nutrido está intoxicado: ainda não é amor. Ternura é 
bênção - frui-a sob a inspiração do amor que deves enternecer, a 
fi m de facilitar a quem amas. (De "Heranças de amor", de Divaldo 
P. Franco, pelo espírito Eros).

“A Via Crucis do Corpo”.

Passando pelos seis contos mais intensos do 
livro “A Via Crucis do Corpo”, de Clarice Lispec-
tor, a peça conta a história de mulheres comuns 
com histórias comuns que lidam diariamente com 
seus desejos, medos, obsessões e problemas do 
cotidiano. Os personagens masculinos são pontes 
para que as crises existenciais no universo femi-
nino aconteçam. Em situações de ciúme, fome, 
devaneios e medo, essas mulheres questionam os 
desejos primários, a descoberta da sexualidade, 
a mulher em relação ao homem, o extremo do 
sexo sem amor, a liberdade, a carência, o medo 
da morte e o sentido da vida.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, tel. 3801-1843. Sextas 
às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 19/05.
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