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MAT
CHOCOLATE

CHICAGORIR
APBRPAR
DERROCADA

SERIORUAS
BATCITAI

COTOVIADN
NIAFRAID

SEVEROAVI
CINISMOIG
ADADELAIDE
SACADIN

DOPANDA
DESPORTOS

Sucesso
de Tim
Maia

Indeciso
entre

duas al-
ternativas

Débora 
Nascimen-
to, atriz e
modelo

Ave peque-
na que faz
ninhos no

chão

Dar forma 
e contorno
(ao barro)

Formato
de

arquivo
de vídeo

Hábitat do
ácaro

(?) loco:
no lugar,
em latim

Urso que
vive nas
florestas
de bambu

Achar
graça em

Ordem 
do dia

(?) de dois,
pleonasmo
Prazer do
inventor

“Veias”
urbanas

Curvatura
dorsal

São demarcadas
pela Funai

Frase típica do
humorista (pop.)

Santa
italiana

Cintura de
calças

Homem que come
crianças, nas

histórias infantis
francesas

FúnebreCaracterís-
tica da pes-
soa muito
inquieta

Ocidental
(abrev.)

Nova tendência
para festas de ani-

versário de meninas
de 5 a 10 anos

Decadên-
cia (fig.)

Cidade
dos EUA 
“aterrori-
zada” por
Al Capone

Receoso,
em inglês
Em, em

espanhol

Sair do
(?): rir

Morcego,
em inglês

Rígido
Caracte-
rística da
pessoa
cara de

pau

Anno
Domini
(abrev.)

(?)-rolhas,
utensílio
indispen-
sável em
adegas

Confedera-
ção Brasi-

leira de (?): entidade
que organizava os

esportes
olímpicos,
foi extinta
em 1979

Distribui-
dora da

Petrobras
Liturgia

Menciona
no texto
Diversifi-

cada

2/en — in. 3/bat. 6/afraid — cifose. 9/chocolate — desportos. 12/chá de bonecas.

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

Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. Desde as 07h57 desta manhã de segunda, a Lua transita em Escorpião. E com a 

Lua em Escorpião e as emoções vão fi car mais intensas e profundas. As pessoas tendem a reagir de forma passional e dramática. 

Haverá maior inspiração e habilidade para uma cobrança de nossas ambições e procurarmos uma maior prosperidade com a 

troca de energia entre as pessoas que tenham maior afi nidade entre si. Mais tarde, à noite, estaremos refeitos e revigorados para 

as relações fi carem intensas, ainda mais no lado sexual.
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Participando, através de festas e 
reuniões irá sentir-se mais atraente 
ao sexo oposto. De manhã possíveis 
desentendimentos. Um dia de ele-
vação de ânimos e bom astral, com 
novidades irrompendo na rotina 
irá tornar o fi nal do dia diferente 
e revigorado. 63/663 – Vermelho.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Vênus que deixa o astral amoroso, 
apesar do clima de racionalidade 
por conta do Sol em Gêmeos. Um 
novo ânimo e disposição surgem. 
O melhor mesmo é cumprir nossos 
deveres, com zelo e responsabilidade. 
99/399 – Azul.

Preserve as coisas boas que já tem 
nas mãos e use seu lado atraente 
para conquistar as pessoas e ter a 
atenção delas. Um senso profético 
altamente desenvolvido que se ma-
nifesta pela intuição e sensibilidade. 
Podem surgir desentendimentos e 
desalento de manhã cedo. 57/557 
– Amarelo.

Apego aos hábitos rotineiros ligados 
ao ambiente familiar, o senso de 
beleza e estética, a atração pela har-
monia e o instinto maternal. Sendo 
mais afetuoso com uma pessoa pró-
xima evitará desentendimentos. É o 
momento de ter certeza do rumo já 
traçado e defi nido. 81/781 – Verde.

Depois da metade do dia o senti-
mento de dever se impõem devido 
ao aspecto entre a Lua e Saturno. 
Haverá maior inspiração e habilidade 
para uma cobrança. A antecipação 
é o ponto alto de um dia em que 
todas as impressões serão mais 
nítidas e claras do que o habitual. 
35/535 – Branco.

Ainda há tendência à irritabilidade e 
as tensões, que só aliviam no fi nal da 
manhã com a Lua em Escorpião. É 
preciso cuidado diante de questões 
sérias e o apego excessivo ao luxo. 
Use seu charme nesta segunda e terá 
momentos felizes. 35/235 – Cinza.

Vá com cautela, o ritmo dos aconteci-
mentos tende a ser mais complicado 
de manhã. A Lua em seu signo torna 
as emoções mais extremadas. Depois 
das oito da manhã haverá elevação de 
ânimos e bom astral, com novidades 
irrompendo na rotina também a 
noite. 89/389 – Verde.

Haverá maior inspiração e habili-
dade para uma cobrança de nossas 
ambições e procurarmos uma maior 
prosperidade. Iremos contar com 
a admiração das pessoas. A tarde 
uma sensação de confi ança faz a 
diferenciação e eleva os ânimos no 
fi nal do dia. 21/921 – Azul.

É preciso improvisar nas situações ou 
pode haver algum tipo de prejuízo. O 
comportamento brusco e o exagero 
da franqueza podem ocorrer em 
momentos inoportunos e levar com 
isso à frustração de planos impor-
tantes na parte da manhã, cuidado. 
56/756 – Verde.

Evite começar qualquer projeto 
novo ou assumir compromisso de 
vulto pela manhã é desaconselhado. 
Depois das oito da manhã o clima 
de otimismo o torna mais maleável 
nos relacionamentos pessoais e 
na vida sentimental. Mais tarde, à 
noite, estará refeito e revigorado. 
26/626 – Branco.

De manhã momento tenso e tur-
bulento, sendo bom ter cuidado 
em todos os assuntos até a Lua 
entrar em Escorpião por volta das 
oito da manhã. O melhor mesmo é 
cumprir nossos deveres, com zelo 
e responsabilidade. Tome decisões 
importantes na vida a dois. 90/990 
– Azul.

Os rompimentos ocorridos serão 
superados facilmente se usar de 
diplomacia e afi rmar seus valores. É 
tempo de tratar seus compromissos 
seriamente e cumprir aquilo que se 
propôs. O fi nal da manhã é muito 
propício para tomar um rumo na sua 
vida. 58/558 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Junho de 2017. Dia de São Bonifácio (apóstolo 
dos Germanos), São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial do Meio Ambi-

ente e da Ecologia, Dia Internacional do Cacau e Dia Universal 

de Deus. Hoje aniversaria o cantor e compositor Erasmo Carlos que 
nasceu em 1940, a cantora Wanderléia que faz 71 anos e o ator Mark 
Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e deter-
minado, é independente, confi ante, refi nado e sociável. Pode ser uma 
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer. 
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus 
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação 
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe 
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção 
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo 
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco 
comunicativo.

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
Contra mau-olhado: Esta é uma das simpatias 
mais antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você 
pode repeti-la todas as vezes que achar necessário. 
Pegue 33 pedrinhas de sal grosso, um copo que 
nunca tenha sido utilizado (novo) e água. Pegue 
as 33 pedrinhas de sal grosso e jogue dentro do 
copo novo. Acrescente água fi ltrada (ou fervida). 
Deixe no sereno por três noites. Molhe com essa 
água os quatro cantos de cada cômodo da sua casa.
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Dança
Através de sua linguagem jazz contemporânea, o Grupo Gente 

leva ao público o resultado de seu rico processo de pesquisa, para o 
qual aspectos fi losófi cos, culturais e físicos da cosmovisão inspira-
ram a criação coreográfi ca. O espetáculo “Weltanschauung” instiga 
e promove uma refl exão sobre visão de mundo na atualidade.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira  César, tel. 3253-4102. Quarta (7) 
às 21h. Ingresso: R$40.

O espetáculo “Absurdos Sérios” apresenta oito personagens 
que dividem a misteriosa antessala do consultório do Dr. Cura-
tudo, uma personalidade fantástica e midiática que promete a 
cura para todos os males humanos. Campanhas publicitárias são 
meticulosamente traçadas para que o médico venda a almeja-
da “imortalidade”, se o humano em questão estiver disposto a 
pagar o alto preço de seu tratamento. Personagens polêmicos e 
divertidos desenham as cenas desse espetáculo que na lingua-
gem da encenação traz conceitos advindos da dança teatro e do 
melodrama tragicômico. Com Alex Slama, Celso Melez, Isabela 
Prado, Juliano Dip, Natália Albuk e Samya Enes.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-4449. 
Sábados às 23h59. Ingresso: R$ 40. Até 24/06.

Intrumental
Formado por Bruno Piazza 

(piano), Filipe Maróstica (bai-
xo) e Gabriel Alterio (bateria), 
Oritá é um trio de música ins-
trumental, que apresenta em 
suas melodias a infl uência da 
música popular. Inspirado por 
Avishai Cohen, Brad Meldhau, 
Richard Bona e Béla Fleck, 
o grupo apresenta em seu 
repertório canções originais 
com abordagem popular e 
instrumental.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 
1387, Perdizes, tel.  3868-2535. Quarta (7) 
às 21h. Ingresso: R$ 50.

Considerado umas das grandes revelações da música brasileira 
da atualidade, o jovem artista Zé Manoel estreia em São Paulo 
com o espetáculo “Delírio de um romance a céu aberto”. O CD, 
com o mesmo título, foi lançado pelo selo Joia Moderna no fi nal 
de 2016 e nele o compositor e pianista pernambucano teve sua 
obra revisitada por grandes nomes da MPB como Amelinha, Ana 
Carolina, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Ná Ozzeti, Vanessa da 
Matta, entre outros.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Terça (7) às 21h. 
Ingresso: R$ 60.

Zé Manoel

O Pato Fu - DVD/CD 
“Música de Brinquedo 
Ao Vivo”. É o registro 
em show do repertório 
do CD gravado em 
estúdio em 2010, 
recheado de sucessos 
do universo pop, 
acrescido agora de 
versões “de brinquedo” 
de canções do próprio 
Pato Fu e outras 
surpresas

O que já era desconcertante 
num projeto tão improvável 
ganha sua versão visual, talvez 
a defi nitiva, pois aqui fi ca tudo 
explicado. Gravar todo um dis-
co só utilizando instrumentos 
de brinquedo foi complicado. 
Mas aos poucos, foram apa-
recendo soluções para todos 
os problemas. Os brinquedos 

Refl exões
do passado

A peça “Palhaços... Por quê 
não?” narra o encontro de um 
palhaço e um caixeiro viajante 
durante uma tarde qualquer, re-
sultando em uma franca conversa 
repleta por diálogos que levam à 
refl exão ao passado e ao tradi-
cional mundo circense, onde a 
ingenuidade e a leveza retratavam 
uma época poética. Com Sérgio 
Buck e Matheus Carminatti.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sextas às 
21h30. Ingresso: R$ 50. Até 30/06.

mais resistentes e “tocáveis” 
foram ganhando espaço. Micro-
fones foram sendo adaptados e 
outros músicos (Thiago Braga 
e Mariá Portugal) foram convi-
dados, pois a banda não queria 
usar bases nem samples - tudo 

teria que ser tocado ao vivo 
mesmo. E o maior dos proble-
mas teve a melhor solução: as 
crianças que cantaram no CD 
(que obviamente não poderiam 
entrar numa turnê junto com a 
banda) foram substituídas por 

dois monstros, dois “muppets” 
criados pelo Teatro de Bonecos 
Giramundo, de Belo Horizonte.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Turiassú, 
2100, 3º Piso do Shopping Bourbon, Pom-
péia, tel. 3670-4100. Sábado (17), às 20h. 
Ingresso: R$ 100.

“Música de Brinquedo”

Refl exõesRefl exõesRefl exões
VERDADE E VIDA: A irradiação da palavra mesclada de amor perma-
necia no coração dos ouvintes, qual se fosse a melodia de um pássaro 
divino. O cancioneiro permanecia na esplanada do monte, enquanto 
os ouvintes se afastavam, felizes. Dele se aproximaram então, vários 
discípulos para agradecer-Lhe as bênçãos; e porque Ele continuasse 
a exalar o perfume da bondade, um deles suplicou-Lhe: - Mestre, que 
é a Verdade? Sem hesitação, porém enternecido pela questão, Ele 
respondeu: “ - A Verdade é Deus! Para penetrá-la, faz-se necessário 
diluir-se em amor como os grãos de açúcar em um cálice de água em 
movimento. Retida na consciência humana, é, a princípio, uma chispa 
que as forças do autoconhecimento e do auto-aperfeiçoamento trans-
formam em uma estrela fulgurante. Ninguém a vê e está em toda a 
parte, latente, dentro e fora do mundo, envolta, às vezes, na ilusão. 
Semelhante a muitas pedras preciosas, que permanecem encapsuladas 
em uma ganga grotesca que as encarcera, exigindo-se-lhes arrebentem 
o exterior para que se apresentem em facetas luminosas. Também ela 
está assim. Não pode ser detida, porque extravasa o continente que a 
deseje encarcerar após encontrá-la. Seus matizes não se confundem 
no charco das mentiras com as tintas que a pintam, forjando-lhe apa-
rência. Quem lhe experimenta o sabor, não mais permanece o mesmo. 
Toda uma revolução nele se opera e uma transformação radical lhe 
sucede, libertadora. A Verdade emancipa a alma e a completa. Infi nita, 
vitaliza o microcosmo e expande-se nas galáxias, isto é, encontra-se ao 
alcance de todos. Vibra na molécula e agiganta-se no espaço ilimitado. 
Perene, existe desde antes do tempo e sobreviverá ao fi m das eras. Luz 
que se expande, aquece sem queimar e vivifi ca sem produzir fastio. A 
meditação faculta-lhe o contato; a oração aproxima o homem da sua 
matriz; a caridade propicia a vivência com ela; a humildade abre a 
porta para que se adentre no coração e a fé facilita-lhe a hospedagem 
nos sentimentos. A Verdade apresenta-se em amor, que se desenvolve 
na direção da Vida. Sem Verdade não há Vida.” (De “A um passo da 
imortalidade”, de Divaldo P. Franco, pelo Espírito Eros) 
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