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que se
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"Penso,
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em inglês

Revista
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inglesa
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do RG
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épico, de
Verdi
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com agen-
tes nocivos
à saúde

Equipe, 
em inglês

Malba
Tahan,
escritor
carioca

(?) do
Iguaçu,
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Paraná

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)

Agiu
como o
cônjuge

infiel

Erva
daninha
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ao trigo 

Em (?): 
em síntese

Soleni-
dade

Ampère
 (símbolo) Seguia

Espaços próprios para
recados, em escolas

O açúcar
com mais
aditivos
químicos

Cada
artigo do

leilão
Eximida

Estudou
(o texto)

(?) pro-
funda, a
principal
artéria 
da coxa
(Anat.)

Provocar fúria 

Trem do trajeto turís-
tico entre Ouro Preto

e Mariana (MG)

Tântalo (símbolo)

Máquina para
embalar alimentos
com filme plástico

Alicerce

"Unidade",
em UPP

A 3ª vogal
Tony

Ramos,
ator

Médio
(abrev.)
Richard

Gere, ator 
Astatínio (símbolo) 
Reconhecimento

concedido por autori-
dade competente

(?) de telefonia: não
podem bloquear a
internet móvel ao
final da franquia

Madeira de (?), mate-
rial de móveis ecolo-
gicamente corretos 

Jornalista que denunciou cor-
rupção na
Petrobras
em 1996
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4/farm — team. 6/frisas. 11/homologação. 12/paulo francis. 14/seladora a vácuo.

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

Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. A Lua entra na fase Cheia e faz um aspecto negativo com Urano e tam-
bém com Plutão que continua a infl uenciar as situações de tensão. Depois do meio da tarde seremos desafi ados a 
manter o equilíbrio e a harmonia. A partir das 15h20 à Lua fi ca fora de curso e pode desestabilizar as emoções. A 
Lua em harmonia com Saturno nos deixa mais moderados e após realizar este aspecto, a Lua vai fi car fora de curso 
até ingressar em Escorpião no início da noite, as 19h43 o que irá favorecer a recuperação das nossas energias após 
um dia de muita agitação.
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A Lua entra na fase Cheia e faz 
um aspecto negativo com Urano e 
também com Plutão que continua a 
infl uenciar as situações de tensão. À 
noite a Lua ingressa em Escorpião 
e o assunto relacionamento íntimo 
fi ca mais importante dando algum 
desassossego. 92/892 – Cinza.

Mercúrio retrogrado nesta terça fi xa 
as opiniões demais, até com alguma 
teimosia. Estão em alta todas as 
atividades que necessitem de ima-
ginação, capacidade de perceber o 
ambiente e as tendências gerais do 
que está acontecendo com a vontade 
das pessoas. 32/732 – Azul.

Tenha certo cuidado ao tomar 
decisão importante nesta fase con-
siderada a mais delicada do ano. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
darão algum tipo de prejuízo. Isso 
pode ser exagerado e se somar à 
imaginação distorcida para criar 
atritos nos relacionamentos. 20/420 
– Amarelo. 

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
uma estratégia para conseguir o que 
quiser. Use a sua sensualidade e o 
poder de atração dado pela Lua em 
Escorpião logo mais à noite. 87/687 
– Branco.

O dia favorece as reuniões, festas 
e a tomada de decisões até de im-
proviso. Ao mesmo tempo aumenta 
a valorização da autoridade e do 
mando, tornando maior o senso de 
valor das coisas. Use bem o dinheiro 
que ganha e organize as atividades 
para aumentar os lucros. 85/885 – 
Amarelo.

O momento é o melhor para tomar 
decisões e seguir um novo caminho. 
Pode resolver situação profi ssional 
neste fi nal de mês. Dedique-se mais 
à carreira ou use o seu talento e o 
senso de estratégia para adminis-
trar melhorar seu dinheiro. A fase 
pede expansão e aventura. 39/339 
– Verde.

O começo do dia será de maior 
otimismo e expansividade. Depois 
do meio da tarde será desafi ado a 
manter o equilíbrio e a harmonia. A 
partir das 15h20 à Lua fi ca fora de 
curso e pode desestabilizar as emo-
ções. Uma relação pode ser vista de 
outra forma. 34/534 – Verde.

O que estiver errado deve ser arru-
mado, sem sofrimento, mas apenas 
estar ciente do que está aconte-
cendo, mas sem se confundir com 
o que é do outro, não entrando no 
pensamento do outro. A estratégia 
que usar nos negócios de dinheiro 
ajudará a melhorar seus ganhos em 
breve. 87/387 – Azul.

As demonstrações de carinho e 
afeto podem ser decisivas para a 
felicidade na vida a dois, melhorando 
a relação sexual. Diga abertamente 
de seus sentimentos às pessoas que 
ama. Todos estão mais sensíveis, 
precisando até mesmo de algum 
isolamento para produzir mais e 
melhor. 45/445 – Amarelo.

Cuidado, a maior impulsividade ao 
falar pode nos próximos dias levar a 
falta de tato com as palavras, criando 
situações que difi cultam o diálogo. 
Encare a vida de forma mais otimista, 
tenha fé diante de acontecimentos 
negativos que estejam ocorrendo. 
83/783 – Azul.

Com a Lua em Escorpião no fi nal do 
dia será um impulso de maior oti-
mismo e expansividade. A confi ança 
será maior até a tarde quando a Lua 
fi ca fora de curso. Terá momentos 
de felicidade intensa no relaciona-
mento sexual e na vida familiar nesta 
terça-feira.14/614 – verde.

A imaginação leva a conclusões pre-
cipitadas sobre intenções e vontade 
das pessoas. Precisa economizar 
o dinheiro que estiver ganhando 
e aplicá-lo em algo pensando no 
futuro. Gastar tudo o que ganha ou 
aumentar a dívida pode ser perigoso 
neste fi nal de abril, guarde dinheiro. 
28/528 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Abril de 2017. Dia de Santa Gema Galgani, São Isaac, 
São Felipe Bispo, Santo Estanislau, e Dia do Anjo Melahel, cuja vir-
tude é a comunicação. Aniversário de Fundação da Organização 

Internacional do Trabalho. Hoje aniversaria o artista plástico José 
Roberto Aguilar que faz 76 anos, a atriz Jennifer Espósito que nasceu 
em 1973, a modelo Alessandra Ambrósio que faz 36 anos e o músico, 
cantor e produtor Júnior Lima que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste último dia e grau do segundo decanato tem capa-
cidade de liderança, natureza aventureira e ainda com muita determinação 
e ambição. É uma pessoa otimista e sabe perceber as oportunidades que 
a vida lhe oferece. Pode obter sucesso e êxitos importantes, mas deve 
conter certa instabilidade que aparece nos momentos mais difíceis e pode 
por tudo a perder.  No lado negativo pode ser autossufi ciente e querer 
resolver todos os problemas ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para depois de uma briga do casal: Pegue 
um copo, coloque três colheres de mel dentro e 
deixe por uma noite debaixo da cama do casal. No 
dia seguinte, complete-o com aguardente de boa 
qualidade e deixe por mais uma noite debaixo da 
cama. Na manhã seguinte, coloque na geladeira 
e deixe até anoitecer. Prepare um jantar do jeito 
que ele gosta e, como aperitivo, ofereça um cálice 
dessa bebida, depois espere pelos resultados.
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Quaternaglia comemora 25 anos com show

no Auditório Ibirapuera.

O Quaternaglia comemora 25 anos e apresenta obras 
de Bernstein, Egberto Gismonti, Paulo Bellinati, Ronal-
do Miranda, Sergio Molina, Marco Pereira e Christian 
Dozza. O Quaternaglia é formado pelos violonistas 
Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e 
Sidney Molina. O grupo utiliza três violões de seis cordas 
e um violão de sete cordas especialmente construídos 
pelo luthier brasileiro Sérgio Abreu.

 Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 2, parque 
Ibirapuera, Ibirapuera, tel. 3629-1075. Sexta (28) às 21h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia).

Criar novas narrativas e transportar o clás-
sico texto A Missão – Lembranças de uma 
Revolução, do escritor alemão Heiner Müller 
(1929-1995) para os dias atuais, discutindo 
questões ligadas à discriminação racial.  Em 
síntese, esta é a proposta de “A Missão em 

Fragmentos: 12 cenas de descolonização em 
legítima defesa”, espetáculo inaugural do 
Coletivo Legítima Defesa. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel.  
3397-4002. Terças e quartas às 20h. Ingressos: de R$ 1 a R$ 20. 
Até 17/05.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Banda Krisiun.

A  segunda edição 
do Tropical Rock 
Fest confi rmado para 
o 2 de junho terá a 
performance especial 
das bandas Krisiun e 
Ratos de Porão, dois 
grandes representantes 
da música pesada 
nacional no exterior

Cada dia mais devasta-
dores e protagonizando 
impressionantes per-

formances, Alex Camargo, 
Moyses Kolesne e Max Ko-
lesne seguem atraindo uma 
legião de fãs por onde passam 
com a turnê promocional do 
aclamado novo álbum “For-
ged In Fury”. Especialmente 
neste evento, o Krisiun vai 
apresentar o show “Black Apo-
calyptic Armaggedon” tocando 
apenas os clássicos dos seus 
três primeiros álbuns, “Black 
Force Domain”, “Apocalyptic 
Revelation” e “Conquerors of 
Armageddon”. A outra grande 

Lançamento
Fióti sobe ao palco e canta 

seu primeiro trabalho autoral, 
intitulado “Gente Bonita”. 
Nesse álbum mistura samba, 
reggae, mpb e apresenta uma 
sonoridade própria e tropical. 
No repertório, além das faixas 
do EP “Gente Bonita”, como 
“Pitada de Amor”, “Vacilão” e 
“Só Uma Mulher”, Fióti também 
traz algumas surpresas e relei-
turas. O músico se apresenta 
acompanhado por Monica Age-
na (guitarra), Sivuca (bateria), 
Rodrigo “Digão” (baixo) e Edy 
Trombone (trombone). A dire-
ção artística do show é de Fióti 
com Julio Fejuca, os arranjos 
de metais de Edy Trombone 
e o fi gurino de Fióti é de João 
Pimenta.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, 
Sé, tel. 3111-7000. Segunda (24) às 19h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 

Tropical Rock Fest
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atração é o Ratos de Porão, um 
dos nomes mais importantes 
da história do underground 
mundial. João Gordo, Jão, Ju-
ninho e Boka se estabeleceram 
como um verdadeiro fenômeno 
global e, com o lançamento do 

aclamado novo álbum “Século 
Sinistro”, seguem mantendo 
a mesma vitalidade, força e 
irreverência do inicio de car-
reira. O quarteto possui uma 
longa discografi a com álbuns 
que se tornaram clássicos 

absolutos como “Crucifi cados 
pelo Sistema”, “Cada Dia Mais 
Sujo e Agressivo”, “Brasil” e 
“Anarkophobia”.

Serviço: Tropical Butantã, Av. Valdemar 
Ferreira, 93, tel. tel. 3031-0393. Sexta (02/06), 
às 20h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 90.

25 anos
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A Caminho da Evolução: "Prossigo para o alvo..." Paulo ( Filipenses, 3: 
14 ). Ama a Pátria em que nasceste, ama a terra em que cresceste, ama o 
lar que te acolheu, ama o solo onde hoje pisas... Vieste a este mundo, de 
planos distantes da vida espiritual, destinado a fazer do teu viver terreno, 
oportunidade crescente de aprimoramento interior. Para isso te foi dado um 
corpo físico, vestimenta do teu espírito para que, lutando e te esforçando, 
pudesses pôr em prática todos os planos de realizações no bem a que te 
comprometeste antes de aqui reencarnar. Não desperdices pois, o tempo 
de vida que te foi concedido para permaneceres neste mundo material. 
Em contato com a matéria, sofrendo as agruras que esta vida possa te 
proporcionar, mas submetendo-te a elas com humildade e paciência, con-
seguirás superar todas as dores e alcançar um grau superior de evolução. 
Não encontrarás facilidades em teus caminhos, incompreensões de toda 
sorte bloquearão os teus bons propósitos, intrigas e calúnias poderão 
enxovalhar o teu nome, inimigos de hoje ou de outras eras, haverão de 
interferir nos teus planos para retardar a tua marcha evolutiva. Lembra-te, 
porém, de que tens Deus a te amparar. Espíritos amigos haverão de te 
proteger, se os teus propósitos forem bons e se usares de sinceridade em 
todas as tuas atitudes no bem a que te propuseres realizar. Em todas as 
situações que enfrentares, por mais espinhosas ou dolorosas que sejam, 
não permitas que o bom ânimo possa se arrefecer em tua alma. Ama 
sempre, com fervor e pureza de sentimentos, respeitando a todos como 
gostarias de ser respeitado, e caminhos de luz haverão de se abrir para 
que consigas cumprir o que prometeste, quando ainda na vida espiritual. 
Prossegue a caminho da evolução, confi ante nas bênçãos de Jesus que 
não haverão de te faltar. Fonte: www.espiritismogi.com.br Irmã Maria do 
Rosário, pela médium Lucia Cominatto 

Racial

A Missã o em Fragmentos.

Nereu-Jr


