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(?) coleti-
vo: cardu-
me ou ban-
do (Gram.)

Vida (?): 
durabilida-
de de algo

São
vendidos
em dúzias

Feijão-de-
(?), trepa-

deira
anual

Trabalha-
dor do
"call

center"

Rival
histórico

do Figuei-
rense (fut.)

Jogo de
azar que
pode ser

fatal

Manchas
comuns

em pesso-
as ruivas

Canal de 
(?): conecta
a Europa 

à Ásia

(?) Soares,
apresen-
tador de 
talk show

Imposto que
incide sobre
mercado-
rias (sigla)

Adolfo 
Lutz,

médico e 
sanitarista

O Rei de Is-
rael e do 
povo judai-
co (Bíblia)

"Esporte
(?)", pro-
grama se-
manal (TV)

(?) loco:
no lugar,
em latim

D. João (?),
imperador
do Brasil

Prepare a
pontaria

Livre, em
inglês

Sintoma
comum na
depressão

"(?) País", jornal de
Madri Língua

falada por indígenas
nativos do Brasil

Nele se cri-
am cavalos

Piso de 
um teto

Risco do
trapezista

Colher 
ou garfo

Culminân-
cia do
prazer
sexual

Clássico de
Adoniran,
dos versos
"Sou filho 
único, tenho
minha casa
pra olhar"

(Mús.)

É definida pelo Ministro da
Fazenda

Tagarela 
(a mulher)Comédia de Sacha Ba-

ron Cohen sobre um
fashionista gay (Cin.)

São
usados no

bilhar

O mais rápido dos felinos

Trigo ou
cevada

Aeroporto
carioca

A
assinatura

que foi 
reconhe-
cida em
cartório

(jur.)

Forragem para o gado,
feita de
plantas
secas

Beijo dos
cristãos
antigos,
como

símbolo 
de frater-

nidade

Grupo de
alunos

Congresso de (?):
redefiniu o mapa da Europa 

após as guerras napoleônicas

Divisão
geológica
Pressão
(?): fator
de risco
para o

infarto do
miocárdio

2/el — in. 4/avaí — free. 5/bruno. 6/ósculo. 8/guepardo. 11/trem das onze.
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Esta quarta é o vigésimo dia da lunação. A Lua começa o dia em harmonia com Urano e deixa as primeiras horas 

da manhã bastante agitadas. Boas surpresas e novidades, mas às 09h42 a Lua fi ca fora de curso e até ingressar 

em Peixes às 12h52. Neste intervalo de três horas, podem acontecer alguns desencontros e o astral pode fi car 

mais lento difícil e inesperado. A tarde e à noite devem ser mais sensíveis. Muita compreensão e entendimento 

com as pessoas a nossa volta no fi nal desta quarta-feira. 
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O relacionamento no seu ambiente 
fi ca mais difícil diante de atrasos e 
interrupções. Esta é à hora de usar a 
curiosidade na lida com as tarefas da 
rotina diária e do trabalho. No meio 
da manhã evite atitudes radicais 
ou impulsivas, seja prudente nas 
atitudes. 88/588 – Verde.

O dia é ótimo para o trabalho, os 
negócios e tratamentos de saúde. 
Durante toda a quarta evite atitudes 
radicais, seja prudente devido à difi -
culdade de comunicação. Cultive um 
pensamento positivo para superar 
as difi culdades E avaliar melhor as 
pessoas. 88/188 – Verde.

A Lua começa o dia em harmonia 
com Urano e deixa as primeiras 
horas da manhã bastante agitadas. 
Boas surpresas e novidades Há neste 
meio de mês defi nição de assuntos 
que vinham se desenrolando. A 
tarde e à noite devem ser mais 
sensíveis. 27/627 – Amarelo.

Depois que o Sol for para Leão, pode 
ganhar algo repentinamente até 
em sorteios, jogos e loterias. Pode 
arriscar para superar as difi culdades 
de rotina. Terá maior capacidade 
para agir e encontrar saídas para os 
problemas que vem enfrentando. 
33/433 - Bege

A confi ança e a autoestima darão 
excelente disposição física e mental 
que ajudará a percorrer novos ca-
minhos. Surgem boas soluções nos 
negócios em andamento, se dedica-
rem sua atenção diretamente a eles 
irá resolver tudo logo até o começo 
do mês de agosto. 23/823 – Amarelo.

Há difi culdade para a realização de 
atividade doméstica que tende a 
ser maçante até por volta da uma 
da tarde. Negócios, viagens e con-
tatos serão positivos se estiverem 
em andamento, mas caso contrário 
não começa nada até a metade da 
tarde. 83/383 – Verde.

É hora de usar seu talento e cria-
tividade, melhorando a sua vida e 
a das pessoas queridas. É preciso 
evitar a preocupação excessiva com 
o ambiente e exercitar a capacidade 
de ver o geral. Vem aí um período de 
defi nição dos assuntos que vinham 
se desenrolando ultimamente. 
86/386 – Cinza.

No início do dia a Lua em aspecto 
positivo com Urano pede que se 
comece uma inovação deixa as 
primeiras horas da manhã bastante 
agitadas. Hora de seguir em frente 
e enxergar novas possibilidades e 
caminhos diferentes. É hora de lutar 
por suas conquistas. 37/437 – Azul.

Negócios importantes podem ser 
decididos na tarde desta quarta 
ainda mais se já estiveram sendo 
preparados. Alguma tensão no rela-
cionamento íntimo será rapidamente 
superada. Pode enfrentar difi culdade 
de pensamento em relação a alguém 
durante todo o dia. 58/458 – Amarelo.

É tempo alianças, parcerias e socie-
dades que se formam e ou rompem. 
É bom evitar viagens de última hora 
e alterações no que havia programa-
do.  Encontrará uma nova forma de 
se relacionar com alguém num dia 
de difi culdade provocada pela lua 
fora de curso até uma tarde. 39/239 
– Branco.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano deixa a manhã agitada e 
pede que se comece uma inovação. 
Boas surpresas e novidades, mas 
às 09h42 a Lua fi ca fora de curso e 
até ingressar em seu signo Peixes 
às 12h52. Hora de enxergar novos 
caminhos para alcançar o que se 
deseja. 97/497 – Azul.

A sua participação no trabalho co-
meça a ser ampliada, com chance 
de uma atividade em que viverá 
nova experiência. O relacionamento 
sexual deve melhorar junto do seu 
amor ou de um novo parceiro. Precisa 
cuidar daquilo que envolva a bele-
za, estética e a aparência pessoal. 
34/534 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Julho de 2017. Dia de São João Gualberto, São 
João Jones, São João Wall, Santa Epifânia, e Dia do Anjo Micael, cuja 
virtude é a fé. Dia do Engenheiro Florestal. Hoje aniversaria o 
ator e comediante Bill Cosby que completa 80 anos, a atriz Cláudia 
Alencar que nasceu em 1950, a atriz Cheryl Ladd que faz 66 anos e 
o cantor Netinho chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é dotado da capacidade de 
manter a calma e a visão das coisas durante as tempestades da vida. 
Inovador, compreensivo e sensível, também sabe usar tato e métodos 
de colaboração para atingir os seus objetivos. Exerce esse talento com 
notável efi cácia nas atividades empresariais e comerciais. Otimista 
incorrigível costuma temperar essa característica com traços de bom 
senso. Um diplomata nato e muito popular em seus círculos de infl uên-
cia, tanto entre amigos, como no meio profi ssional. No lado negativo 
o sentimento de dúvida e desconfi ança, quanto a si mesmo, pode 
abalar a sua personalidade tranquila e os seus sentimentos positivos.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, 
que será afastado. Ser bandido representa força de von-
tade e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números 
de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam Para ele ou 

ela se decidir: 
Esta simpatia é para tudo clarear para você na relação. 
Faça com fé, na certeza de que tudo já estará resolvido. 
Pegue uma vela e escreva o nome de seu namorado. Ache 
uma pedra que simpatize no quintal de sua casa e acenda 
a vela em cima da pedra, fora de sua residência, e diga:  
Meu Deus, meu pai, afi rmo justiça e a cabeça de fulano 
(diga o nome da pessoa), para que ele(a) se decida logo 
e me peça em casamento ou (faça o seu pedido para fi car 
comigo). Reze um Pai Nosso em seguida.
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Lugar mágico
Um dos palhaços mais fa-

mosos do Brasil e do mundo, 
Marcos Casuo, se apresenta 
em curtíssima temporada, com 
apresentações apenas nos dias 
15 e 16 de julho. Marcos e sua 
trupe sobem ao palco com o es-
petáculo Universo Casuo Grand 
Espectacle du Cirque, um show 
que promete encantar o público 
com um visual moderno, onde 
a história é contada através de 
extraordinárias performances 
circenses na companhia de uma 
banda ao vivo, que executa uma 
trilha sonora criada por Charlie 
Dennard, um dos colaboradores 
do Cirque du Soleil. No Universo 
Casuo, é contada a história de um 
mundo paralelo, um lugar mági-
co onde tudo é possível. Nele, 
o personagem Jean Francua, o 
Clown, percebe que a Terra, o 
Planeta Azul que antigamente 
esbanjava cores, hoje está des-
botada. Clown resolve encarar 
a missão de resgatar todos os 
sonhos, fantasias e assim, trazer 
as cores de volta ao mundo.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef 
Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. 
Sábado (15) às 21h e domingo (16) às 19h. 
Ingressos: de R$ 40 a R$ 100.

No espetáculo “De Partida”, os personagens criam um

universo colorido e divertido, e trazem a nostalgia

cantada na música típica da alma do artista. 

O espetáculo “De Partida”, da Cia Suno apresenta as 
peripécias de Sanduba e Fiorella em uma cruzada pelo 
mundo, como novos ciganos. Carregando suas malas e 
os poucos objetos que acumularam em suas vidas (guar-
da-chuva, chapéus, cartolas e instrumentos musicais) 
eles buscam novos desafi os por onde passam. Dirigido 
por Marcelo Lujan, “De Partida” traz à cena números 
de contorcionismo, mágica, equilibrismo, acrobacias e 
muita palhaçada. Com Duba Becker e Helena Figueira. 

Serviço: Sesc Pompéia, R. Clélia, 93, tel. 3871-7700. Sextas (22 e 29) e 
sábados (23 e 30) às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).

Cena da peça “Fome.doc”.

Com roteiro e 
direção geral de 
Fernando Kinas, a Kiwi 
Companhia de Teatro 
apresenta seu novo 
espetáculo, “Fome.
doc”, a partir de 14 de 
julho

A peça é um trabalho 
cênico inspirado nas 
técnicas e princípios 

do teatro documentário que 
discute, sob diferentes ân-
gulos, a fome no mundo. Da 
fisiologia humana à Glauber 
Rocha, de Oscar Wilde à 
João Cabral, da Palestina ao 
Sudão do Sul, de Beethoven 
ao rock, do agronegócio ao 
MST, a montagem apresenta 
um panorama de processos 

Leitura
A quinta edição do Clube de Leitura tem o 

próximo encontro com o escritor Marcelino 
Freire. O livro que será abordado, na ocasião, 
é Desde que o Samba é Samba, do carioca 
Paulo Lins. O Clube de Leitura é uma série 

de encontros mensais em que os leitores se 
reúnem para conversar sobre livros sugeridos 
pelos participantes, em parceria com o Sesc. 
No decorrer do ano, os convidados selecionam 
os livros que são temas das conversas.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. 
Quinta (13) das 20h às 21h30. Entrada franca.

Inspirado na vida e obra do compositor aus-
tríaco Ludwig van Beethoven, O Compositor 
Delirante, solo escrito e interpretado por Daniel 
Kronenberg coloca em foco o artista com seus 
questionamentos. Numa tentativa enlouqueci-
da de organizar sua trajetória, a personagem 
Beethoven trava discussões políticas, fi losófi -
cas e de ordem artística com Mozart, Haydn, 
Goethe e com o próprio pai, além de outras 
pessoas imaginárias. A surdez, a loucura e a 
necessidade de quebra de paradigmas são as 
tônicas do espetáculo, costurado pela música 
do compositor, que permeia toda a encenação, 
dando cadência e ritmo às argumentações da 
personagem.

Serviço: InBox Cultural, R. Teodoro Sampaio, 2355, Pinheiros. 
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 27/07.

Estreia

Fi
lip

e 
Vi

an
na

sociais que revelam a desuma-
nização no mundo da merca-
doria. Para assim vislumbrar 

o seu possível contrário. Com 
Fernanda Azevedo e Renan 
Rovida. 

Serviço: CCSP (Centro Cultural São Pau-
lo), R. Vergueiro, 1000 - Paraíso, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 
20h. Ingressos: 10 e 5 (meia). Até 20/08.

Novos ciganos
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Proteção dos Anjos
Invoque a assistência dos anjos a qualquer momento que se 

sentir vulnerável ou inseguro. Se você se perceber em uma 
energia particularmente desagradável, ou porque você só 
precisa de um pouco de tranquilidade de que as coisas fi carão 
bem, invoque os seus anjos. É possível que haja muitas razões 
para você se sentir nervoso, vulnerável ou mesmo com medo, 
no entanto, os seus anjos querem que você saiba que nunca 
fi cará sozinho e que eles estão aqui para ajudá-lo e apoiá-lo 
em sua missão de ser um humano.

Se isto lhe der mais conforto, invoque o Arcanjo Miguel: faça 
isto. Ele e a sua legião de anjos ajudantes estão prontos para 
ajudá-lo e protegê-lo, sempre. Se você estiver enfrentando 
uma situação hostil, ou alguém estiver drenando a sua energia, 
chame estes belos guardiões para você e imagine que eles o 
estão envolvendo em uma bolha de luz protetora e confi e que 
isto é assim. Quando você invoca estes guerreiros espirituais 
de amor e de luz, não há necessidade de se sentir inseguro.

O Mantra para hoje é: “Estou seguro e protegido pelo amor 
e a luz do Arcanjo Miguel, sempre.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Daniel Kronenberg


