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Recipien-
te de

refrige-
rantes

Tema de 
“Cotidiano”,
de Chico
Buarque

Mensagem
de (?), pro-
blema no
Windows

(?)
Ramalho,
cantora 

brasileira

Situação
muito

esquisita

Órgão dos
EUA ata-
cado em
11/09/01

Soco que
atinge o
rival em

cheio

De (?) si:
individual-

mente

Apelido
carinhoso

de
“Carolina”

União feita
por pes-
soas ou

empresas

A mulher
sem pig-
mentação
na pele

Abreviação
no jaleco 

de médicos

(?)-line:
conectado
à internet

Daqui 
por (?): a
partir de

agora

Mais, em
inglês

Terra da
Ferrari

Marca visual de “drag queens”
Volante do Atlético-MG 

contratado em 2017 para três 
temporadas

Brinquedo
voador 
Alvo do
escritor

Fruto grande, de
gomos amarelados
“Ricos e (?)”, filme

de Hitchcock

Cidade da
Espanha

Marcelo (?),
humorista

Canal de
videoclipes
Nome da 

oitava letra

Cavidade
nasal

Botão de 
filmadoras

Trecho da
viagem
Muito

grande

Burro, camelo ou lha-
ma, por sua utilidade

para o
homemDois ingre-

dientes u-
sados em 
tradicional
receita de
macarrão

Jogo de
cartas

Possuem
flores

grandes,
alvas e 

perfuma-
das (Bot.)

Dígrafo 
de “urro”

Faça
mover

“Legal”,
em IML
Pessoa
ociosa

Titânio
(símbolo)
Congelar 
(o orvalho)

2/on. 3/per. 4/else. 5/elias. 9/estranhos.

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

Esta sexta é o nono dia da lunação. Bem cedo a Lua em bom aspecto com Mercúrio deixa a parte da manhã muito comunicativa. 

Os trabalhos mentais estarão favorecidos. A comunicação fi ca mais prática, efi ciente e direta. Mesmo assim a parte da tarde pode 

ser um pouco hostil e difícil. A Lua faz aspectos tensos com Saturno e Marte que podem trazer muitas cobranças, violência e 

impaciência. Às 18h50 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Libra às 21h05 desta sexta. O início da noite pode ser arrastado, 

mais lento e inesperado com a Lua solta. No fi nal da noite com a Lua em Libra ativa a vida social.
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Com o Sol em Gêmeos, na casa 
três, o momento é vibrante para 
as relações amorosas e sexuais. 
O afeto e a compreensão levam a 
momentos inesquecíveis na relação 
conjugal. A Lua faz aspectos tensos 
com Saturno e Marte levam a muitas 
cobranças, violência e impaciência. 
35/235 – Cinza.

O bom aspecto do Sol na casa dois 
aumenta o interesse pelas viagens e 
a elevação espiritual. Novos valores 
e princípios passam a orientar a sua 
vida. Evite a atitudes muito fi xas 
que serão negativas. Adaptem-se as 
novas situações que estão surgin-
do.20/120 – Azul.

O Sol em seu signo tende a aumentar 
o lado físico e mental, dando maior 
confi ança e provocando as decisões 
importantes. Bem cedo a Lua em 
bom aspecto com Mercúrio deixa a 
parte da manhã muito comunicativa. 
Os trabalhos mentais estarão favo-
recidos. 03/403 – Amarelo.

Está vivendo a fase mais delicada do 
ano, com possibilidade de atritos no 
trabalho e impedimento para que o 
que deseja não se concretize logo. 
Começa a se voltar mais para si 
mesmo com momentos de refl exão 
e meditação. Bom humor, sociabili-
dade e assuntos leves são a tônica 
do dia. 72/372 – Cinza.

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida neste mês de junho. Antes de 
qualquer coisa precisa ter paciência, 
dosando a autoconfi ança e o otimis-
mo exagerado e negativo. Nem tudo 
virá imediatamente, mas se investir 
logo terá o que pretende. 89/489 – 
Amarelo.

Faça planos bem elaborados e 
valorize a moral. É importante 
aprimorar a questões em andamento 
e encontrar soluções para os obstá-
culos. Aproveite para analisar o que 
deve ser primordial neste momento 
e deixe o menos importante para 
depois.11/311 – Verde.

Se você lida com o lado criativo da 
vida, este dia pode ser um dia muito 
apropriado para escrever, compor 
ou se dedicar a qualquer atividade 
artística. Um dia de disposição e 
bom humor pela manhã. Um me-
lhor convívio com a pessoa amada 
também melhora o ambiente social 
a noite.66/466 – cinza. 

Sua disposição para as relações se-
xuais vai melhorando neste começo 
de mês. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento.  
Não deixe nada para depois, já que 
até o meio de junho mostrará gran-
des possibilidades.56/256 – verde.

No começo da noite a Lua fi ca fora 
de curso e aconselha manter a rotina 
até a noite quando entra em Libra. 
Aproveite para conviver com a pes-
soa amada, amigos e com a família. 
Depois das 21h34 quando entra em 
Libra a Lua tornará a noite muito 
sociável.74/374 – branco.

O dia não será de muitas novidades, 
mas poderá colher os resultados 
daquilo que realizou nesta semana. 
Algumas atividades podem parecer 
mais lentas e não deve se preocupar 
com isso é passageiro. Novas am-
bições devem ser evitadas.18/518 
– azul.

Fica acentuado o lado criativo 
da vida, pode ser um dia muito 
apropriado para escrever, compor 
ou se dedicar a qualquer atividade 
artística. Bons momentos ao lado de 
pessoas queridas, amigos, familiares 
e da pessoa amada, tornando a vida 
sexual mais ativa.54/954 – lilás.

O Sol em Gêmeos deve melhorar a 
sua vida fi nanceira, principalmente 
ao diminuir os desperdícios. Ótimo 
entendimento com a pessoa amada 
leva a uma troca intensa de afeto. 
Terá maior ascensão profi ssional 
e melhoria das condições junto 
aos familiares e no ambiente do 
lar.90/590 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Junho de 2017. Dia de São Marcelino, São Pedro, e Dia do 
Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Hoje aniversaria o músico e baterista do 
Rolling Stones, Charlie Watts que faz 76 anos, o ex-jogador de futebol Túlio 
que nasceu em 1969 e o ator Caio Blat que completa nesta data 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um temperamento amoroso 
e emocional. É uma pessoa trabalhadora, amigável, popular e pode ser 
bem-sucedida. Independente, charmosa e com poder de percepção, 
se sai muito bem no seu trabalho. Tem talento artístico e amor pela 
beleza e pelo luxo. Identifi ca-se muito facilmente com a natureza e é 
muito cuidadoso com a própria aparência. Na intimidade lembre-se de 
preservar a sua privacidade e respeitar a do outro. Este dia inspira o 
poder de pacifi cação, que poderá ser exercido com discrição e sabe-
doria, sempre que houver alguma forma de confl ito. No lado negativo 
as diversões podem desviá-lo de suas metas idealistas.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando 
por uma longa estrada. Sofrer acidentes sem fi car 
machucado, solução dos seus problemas e mudança 
para melhorar na vida. Números de sorte:  14, 22, 
64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Voltar com antigo amor: Acenda 1 vela vermelha, 
sobre 1 pires, ao lado de 1 imagem de Santo Antônio. 
Espere queimar até a metade e diga:  “Santo Antônio 
me faça reconquistar meu amado, pois me sinto só. 
Seu poder é grande e sei que posso contar com a Vossa 
ajuda. Assim seja! ” No dia seguinte, acenda a metade 
restante da vela, repita a oração e deixe queimar até 
o fi m. Jogue os restos da vela no lixo. Lave e volte a 
usar o pires como de costume.
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Infantil
O espetáculo ‘João o Alfaiate, 

Um Herói Inusitado’, com atu-
ações cômicas de Assad, Marcio 
Moura e Melissa Teles-Lôbo, a 
nova montagem do grupo adap-
ta e revisita, de forma inventiva, 
o conto recolhido pelos irmãos 
Grimm no livro ‘Contos Para 
a Infância e o Lar’,  em que os 
autores compilam clássicos da 
tradição oral ocidental para 
crianças e jovens. O espetáculo 
conta a história de João, um 
pequeno alfaiate que esbraveja 
para o mundo sua valentia ao 
matar sete insetos pousados em 
sua refeição. O personagem vive 
em um reino onde seres fantásti-
cos apavoram a Vila Central e, 
com o espalhar da notícia, o 
Rei fi ca ciente de sua valentia. 
O monarca manda o alfaiate a 
uma missão para livrar o reino 
das terríveis criaturas. Sem 
saber exatamente o que seria 
necessário fazer, entre atrapal-
hadas e desencontros, João - no 
fi m - encontra as soluções para 
os problemas.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Sábados e domingos às 12h. Ingresso: 
R$ 17. Até 18/06.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Sonhos
O espetáculo “Enquanto 

as Crianças Dormem” é um  
antimusical tragicômico, Dan 
Rosseto em que também assina 
a direção, discute o que o ser 
humano seria capaz de fazer 
para realizar os seus sonhos. A 
peça conta a estória de Kelly 
(Carol Hubner) uma fã do 
musical O Mágico de Oz, que 
trabalha como atendente de 
uma rede de fast-food e sonha 
em imigrar para a América e se 
tornar uma atriz de musical na 
Broadway. Sem perspectivas 
para realizar o seu desejo, a 
mulher fantasia sua rotina 
transformando em números 
musicais momentos da sua 
vida: um dia difícil na lancho-
nete se torna um show onde ela 
é a grande estrela. Mas como 
a vida não sorri para a mulher, 
à medida que a estória avança 
ela acumula experiências ruins, 
fazendo com que os sonhos se 
transformem em pesadelos 
terríveis.

Serviço: Teatro Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182,  Vila Buarque, tel. 
3572-2379. Quartas e quinta às 20h30.  In-
gressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 27/07.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Marisa Orth

O show Romance Volume III é um equilíbrio entre os multitalen-
tos de Marisa Orth. Sua voz e presença encantam o público com 
um repertório musical eclético e cenas do cotidiano romântico 
universal. Das canções de amor aos clássicos da MPB e do pop 
rock mundial, Marisa não deixa de lado seu humor e habilidade 
de improviso.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (9) e 
sábado (10) às 21h30. Ingressos: de R$ 40 a R$ 70.

Patricia Marx faz show especial para o Dia dos Namo-
rados, intitulado de “Olhos nos Olhos”, um clássico de 
Chico Buarque, acompanhada pelo músico Willie Daniel 
no violão em show intimista. A cantora traz canções de 
amor, pérolas da MPB e músicas as quais inspiraram seu 
trabalho desde cedo. No repertório, terá “As Rosas Não 
Falam” de Cartola, “Olhos Nos Olhos” de Chico Buarque, 
“Mania de Você” de Rita Lee, além de Norah Jones com 
“Don’t know Why” e suas músicas românticas de sucesso, 
que foram temas de novelas da Globo como “Quando 
Chove”, “Espelhos D’água” e “Sonho de Amor”.

Serviço: Restaurante Jacarandá, R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, tel. 
3083-3014. Sexta (9) às 21h. Ingresso: R$ 50.
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A comédia “Morrendo e 
Aprendendo” aborda a 
Doutrina Espírita, como 
a lei de causa e efeito, a 
reencarnação e a evolução 
do indivíduo, tendo como 
pano-de-fundo a vida e 
a morte de Dona Lourdes 
Thereza

Esse espírito, que reencarna 
como uma mulher muito 
rica mas sem qualquer 

preocupação com a caridade ou 
com seu próprio aperfeiçoamen-
to, depara-se com as difi culdades 
por ela mesma cultivadas em uma 
vida farta materialmente, mas sem 
riqueza espiritual. Indignada com 
o tratamento recebido após sua 
morte, onde julgava nada haver 
senão o sono eterno, reencontra 
um desafeto de suas vidas passadas 
que a persegue por muitos anos 
em busca de vingança. Com Alex 
Moczydlower, Fábio de Luca, Jean 
Rizo e Sidney Grillo.

Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos 
Jornalistas, 123, Jabaquara, tel. 5016-1787. 
Sábados às 19h e aos domingos às 17h. 
Ingresso: R$ 60. Até 25/06.

MPB

NEM OS MORTOS REPOUSAM: Ninguém gasta nada por pensar bem, o 
pensamento é isento de taxas e impostos entre os homens. Toda criação de Deus 
é equânime. A qualquer hora o sol favorece o justo e o criminoso e tanto a erva 
má quanto a planta medicinal lhe recolhem o infl uxo criador. Só há uma seleção 
no reino do espírito. Se conquistamos sufi ciente clareza para discernir o melhor 
do pior, possuímos consciência de mordomia dos bens da alma e, investidos 
dessa responsabilidade, reconheceremos que milhares de irmãos nos esperam 
nos cursos da necessidade humana como se fossem estranhos em sua casa ou 
estrangeiro na própria terra, para se habilitarem com os diplomas de renovação 
da experiência. Todos somos chamados ao socorro mútuo. Tudo na existência 
terrestre converge para essa realidade, a começar da profi ssão que é uma forma 
livremente escolhida de ser útil. Quem se capacita dessa verdade jamais considera 
o supérfl uo na base de aquisição proveitosa. A caridade por todos os títulos deve 
ser a estrela-guia do espírita. A felicidade constitui a ressonância dos atos bons e 
tão-somente os atos bons guardam pureza bastante para lavar os erros e culpas 
da consciência. Vida é atividade: nem os mortos repousam. Ninguém renasce 
sem passado espiritual e nem vive na carne sem futuro fora dela. A lei empresta 
o corpo ao espírito e não o espírito ao corpo. Na Terra, o tempo dedicado à fra-
ternidade signifi ca economia de tempo. Espírita sem ação no bem é qual fonte 
sem água: além de não construir, ocupa lugar e sugere a tristeza das charnecas 
improdutivas. Urge buscarmos segurança espiritual para sentir paz. As garantias 
da prosperidade material são as mais relativas. O crédito bancário é suscetível 
de descer à falência; o colar de pérolas por mais precioso pode romper-se. Reter 
a riqueza amoedada é comum, mais raro é saber usá-la. Como a aquisição de 
conhecimento, mais raro o seu emprego construtivo. Mais valem mãos puras que 
mãos cheias. Cabeça simples e tranqüila que inteligência complexa e primorosa 
comprometida em atos inconfessáveis. Criatura sem memória sofre mais por 
incapaz de fazer a estimativa de pessoas e fatos. Efetuemos o balanço de nossas 
possibilidades e apliquemos o saldo de nossos recursos a benefício dos outros. 
Sejamos agradecidos por todas as alegrias que desfrutamos estendendo-se aos 
menos felizes. Se até os animais expressam gratidão, por que as nossas consciências 
não serão igualmente reconhecidas perante a Consciência Maior? (De “Técnica 
de Viver”, de Waldo Vieira, pelo Espírito de Kelvin Van Dine)  

Música Romântica
Divulgação


