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CONSTRUTORA
SURSOTD

DELAOUPOA
TRAVEASAD

AASTROREI
CENTRIPETA

CINTOAIIM
NOECASTELA

CTAABIN
IMERGIRCT
NCABRAI
IALORIXAN

RODADESAMBA

Cineasta e
produtor
de “Tropa
de Elite”

O xadrez e
o gamão,
por sua 

estratégia

Empresa 
contratada 
para execu-
tar obras 

(?) Interna-
cional: foi
fundada

por Lênin   

As que se
servem 

de serviços
coletivos

Protocolo
de identifi-
cação na
internet

“Sou (?)”,
sucesso

de Nando
Reis

Placa
típica de
cruza-
mentos

Prova fe-
minina da
ginástica
artística 

“Deus não
dá (?) 

a cobra”
(dito)

Intoxica-
ção (?): 

embriaguez

Força (?): 
é aplicada
no liquidifi-
cador (Fís.)
(?) de se-
gurança,
acessório
de carros

Adão Itur-
rusgarai,
cartunista

gaúcho

Emily
Brontë,

escritora
inglesa 

Patriarca
salvo do
Dilúvio
(Bíblia)

A memória
que dá ra-
pidez ao PC
(Inform.)

André 
Domingos,
velocista
paulista

Orlando
Dantas,

jornalista
brasileiro

O camisa
10 da 

Seleção do
tetra (fut.)

Atração
comum 
na noite
carioca

O hemisfé-
rio acima 
do equador
(abrev.)

Camarão
de água 

doce (bras.)

“Ser ou não ser, (?) a
questão”,
frase de
Hamlet

Bixiga, em relação à
cidade de São Paulo

“Ou (?) ou Aquilo”, li-
vro de Cecília Meireles

Tecido es-
tampado 

de bolinhas
Adormecer

Sol

Nome da
14ª letra

Agência Brasileira de
Inteligência (sigla)
Estação
de trem 

Ave pernal-
ta europeia

Antigo rei-
no cristão 
da penín-

sula Ibérica
“Esc”, “alt”

ou “ctrl”
Médio

(abrev.)

Armazenar

Conjunção 
alternativa

(Gram.)

Antes, em francês

Animal como Mísha,
símbolo das

Olimpíadas de 1980

Mergulhar;
afundar

Mãe
Menininha
do Gantois,

no Can-
domblé

Duro; retesado

Região baiana de
serras, é destino

ecoturístico 

5/avant — hirto — trave. 7/castela. 8/ialorixá. 10/centrípeta. 11/roda de samba.
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Esta segunda é o vigésimo quinto dia da lunação. A Lua passa a transitar em Touro desde as 02h05 e entra na fase minguante. 

Passa a predominar o bom senso e a segurança. Contamos com maior estabilidade emocional. Afeto, ternura e conservadorismo, 

são características da Lua no signo de Touro. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. Podemos agir de forma co-

medida, usando paciência e senso de previsibilidade. A vida amorosa tem clima de docilidade e ternura. Bom para uniões devido 

ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança. Pode, então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os 

relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância.
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Esta semana é ótima para concre-
tizar planos. A dedicação à família 
deverá ser maior ainda nos primeiros 
dias de agosto com pleno domínio 
sobre as difi culdades.  Evite o exage-
ro nas preocupações com dinheiro e 
forte preocupação na lida com bens 
materiais. 84/684 – Vermelho.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas do momento, dominando 
e controlando as difi culdades. É o 
momento de se organizar e se divertir 
com a Lua transitando em seu signo.  
O dia é bom para fechar negócios e 
tratar de assuntos fi nanceiros, como 
começar a guardar algum dinheiro. 
37/337 – Azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido e dará controle 
sobre a realidade que o limita. Terá 
muita habilidade nas negociações 
podendo melhorar seus ganhos e 
pedir aumento de salário. Aplique a 
paciência como fator essencial para 
se vencer obstáculos e barreiras.  
54/354 – Amarelo.

Melhore as relações e parcerias, 
aproximando-se de pessoas que o 
ajudem e possam mostrar as solu-
ções. Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer no trabalho. Este 
é um bom dia também a realização 
de coisas bem pensadas já que a 
Lua em Touro o torna determinado. 
67/467 – Branco.

Vai recobrar suas forças logo após 
o aniversário, com boa disposição e 
uma ótima energia física e mental. 
Aguarde e prepare-se, breve come-
çará a agir, depois do aniversário.  
Assuma suas responsabilidades e 
cerque-se de pessoas sérias e reali-
zadoras 56/456 – Vermelho.

Comece o dia resolvendo pendên-
cias e dando o melhor de si em 
cada tarefa. Há chance de conhecer 
alguém e se apaixonar, se estiver só. 
Os sentimentos devem ser vividos 
plenamente. Evite o exagero das 
preocupações com dinheiro.  34/234 
– Branco. 

Começo de semana ótimo para iniciar 
dietas e tratamentos de saúde. É 
melhor ser idealista e otimista e não 
reclamar da vida, aceitando as difi cul-
dades para ter pleno controle delas. 
Precisa aplicar a paciência como fator 
essencial para se vencer obstáculos 
e barreiras. 36/736 – Verde. 

Esta é à hora de se abrir para coisas 
novas e interessantes que impul-
sionem a sua carreira profi ssional. 
Não crie obstáculos para viver seus 
sentimentos, abrindo o coração 
e demonstrando o que sente. Se 
estiver apaixonado alguém precisa 
fi car sabendo disso. 73/773 – Azul.

Ainda é forte a possibilidade de 
iniciar relacionamento ou fortalecer 
uma relação antiga. Use sua sensu-
alidade e o grande poder de atração 
sobre as pessoas.  O romantismo irá 
fazer as relações amorosas intensas 
e trazer momentos felizes e inesque-
cíveis na vida a dois. 32/232 – Verde. 

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes e problemas no trabalho. Atritos 
e discussões podem perturbar as 
relações com as pessoas. Precisa 
manter o domínio sobre as difi cul-
dades e superá-las. Em geral esta 
segunda terá um fi nal de dia muito 
propício para os relacionamentos. 
22/122 – Azul.

Procure encarar as situações mesmo 
as enfadonhas ou maçantes neste 
começo de semana. O trabalho 
fi ca em destaque, assim como os 
assuntos do cotidiano, aquilo que 
precisa ser resolvido. Uma atitude 
mais social no fi nal do dia desperta e 
exalta os bons sentimentos. 65/265 
– Branco.

Uma boa fase para trabalhar e de-
dicar-se às atividades profi ssionais, 
tudo que for bem planejado e pen-
sado. Faça tudo bem pensado sem 
deixar que alguém infl uencie sua 
decisão. Com a Lua em Touro au-
menta a disciplina para seguir dietas 
e malhar o corpo. 67/567 – Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Julho de 2017. Dia de São Aleixo, Santa Marcelina, Beato 
Inácio de Azevedo e Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é 
o dinamismo. Dia de Proteção às Florestas. Hoje aniversaria o ator Donald 
Sutherland, que nasceu em 1934 e chega aos 82 anos, o cantor e apresentador 
Ronnie Von completa 73 anos, o ex-jogador e treinador de futebol, capitão da 
seleção de 70, Carlos Alberto Torres nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que 
nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma natureza 
reservada e capacidade analítica, perfeccionista e independente. Gosta de tudo 
muito bem encadeado, ainda no campo afetivo, e não aprecia lidar com nada 
que não possa controlar razoavelmente. É normalmente elegante e um pouco 
orgulhoso, sem que isto chegue necessariamente a prejudicar sua boa relação 
com os outros. Muito embora guarde as opiniões para si, gosta de saber o que 
os outros pensam.Deve se especializar em alguma área para obter sucesso. É 
mais sensível do que aparenta, e no lado negativo tem difi culdade para expressar 
seus sentimentos.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do que 
refl ete nele. Um homem vendo-se no espelho sendo 
solteiro é sinal que se casará logo. Se o espelho refl ete 
bem indica alegrias, caso contrário tristezas. Números 
de sorte: 41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Para pedir o que quiser no trabalho e nos estudos: 
Um prato branco (sobremesa), 11 folhas de louro, sete 
moedas de pequeno valor, duas colheres (sopa) de açúcar 
cristal, gotas de lavanda, um punhado de alfazema em 
grãos Lave as moedas em água corrente e perfume-as 
com a lavanda. Coloque-as à volta do prato, com a face 
que tem o valor virada para cima. Cubra-as com o açú-
car cristal. Arrume as folhas de louro no prato como se 
fossem raios de sol. Espalhe a alfazema sobre o açúcar. 
Quando estiver tudo pronto, levante o prato acima da 
cabeça, de frente para a janela e diga ao sol: “Peço ao 
Universo que traga para minha vida (fazer o pedido), de 
acordo com meu merecimento”.
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Fotos
A exposição Luzescrita dos artistas Arnaldo 

Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira  
apresenta cerca de 60 obras, entre vídeos, 
objetos, fotografi as e instalações, que trans-
formam poemas em imagens e versos em luz.  
Os trabalhos são apresentados em duas salas 
complementares. Em uma delas, a Sala Clara, 
com as paredes totalmente brancas e cheia de 
luz, estão expostas as fotografi as. À primeira 
vista, há uma sensação de que as imagens 
sejam manipuladas digitalmente, ou feitas 

inteiramente no computador. No entanto, 
essa impressão se dissipa na Sala Escura, 
pintada de preto e com iluminação contro-
lada, que desvenda todo o rico processo por 
trás das obras da primeira sala. Ali é possível 
ver os objetos e instalações de luz feitos por 
Fernando a partir de muita experimentação 
e do contraste entre o produto tecnológico e 
os procedimentos artesanais.

 Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 610, Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De terça 
a sábado, das 10h às 19h, domingos e feriados, das 10h às 
17h. Entrada franca. Até 30/7.

Relacionamento
Ele, um marido fi el que ama sua esposa na 

comédia “Louca e Ciumenta”. Ela, possessiva, 
paranoica e ciumenta. Karol é amiga do casal, 
animada, objetiva e pronta para ajudar sua 
melhor amiga. Juntos, irão aprontar muito e 
descobrir qual o grau de ciúme existente no 
relacionamento. Com Camila Silva, Cassia 
Pinotti, Emerson Bernandes e Nil Fernandes.

Serviço: Teatro do Ator, Pça Roosevelt, 172, Consolação, 
tel. 3257-3207. Sábados às 22h. Ingresso: R$ 50. Até 29/07.

Obra da exposição Anacronismos.

Imagens gráfi cas
A mostra Anacronismos refere-se a 

pesquisas de imagens gráfi cas encon-
tradas em literaturas variadas e publica-
ções antigas. Como referências a partir 
de colagens, recortes e sobreposições, 
reagrupando elementos conforme um 
pensamento e objetivo novos.

Serviço: Sesc Osasco, Av. Sport Club Corinthians 
Paulista, 1300, Jardim das Flores, Osasco, tel. 3184-0900. 
De terça a sexta das 13h às 21h30, sábados e domingos 
das 10h às 18h30. Entrada franca. Até 06/08.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena da peça “Inimigos”. Foto: Divulgação

O espetáculo infantil 
“Inimigos” propõe um 
exercício de refl exão 
sobre a incoerência de 
uma guerra

Dentro de um buraco 
no campo de batalha, 
um soldado interro-

ga-se sobre seu inimigo, a 
quem considera um animal 
selvagem e impiedoso, sobre 
seus companheiros, agora 
em silêncio, e sobre a razão 
de ainda estar ali. Acompa-
nhamos apenas um dos lados 
da história, mas certamente 
este poderia ser qualquer um 
dos lados: os soldados, ainda 
que adversários no front, têm 
muito em comum. A peça é 
um projeto de transcrição do 
livro homônimo de Davide Cali 
e Serge Bloch.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábados e 
domingos às 12h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 23/07.

Depois de vários anos fora dos palcos, e desde o suces-
so unânime do “IRA! Acústico MTV”, os músicos Edgard 
Scandurra e Nasi, voltam às raízes para um show inédito 
com os sucessos “Flores em Você”, “Tarde Vazia”, “Bebendo 
Vinho”, entre outras. 

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde de Porto Alegre, 840, São 
Caetano do Sul. Sábado (22) às 22h.  Ingressos: de R$ 80 a R$ 160.

Incoerência

Entusiasmo pela vida
Seja espontâneo e divirta-se um pouco
Desperte o seu entusiasmo pela vida, sua criatividade e a 

sua vitalidade. Sua criatividade quer fl uir, assim a coloque em 
movimento. São estes momentos que o levam às respostas que 
você busca e aos que, muitas vezes, sente-se aludido. Inspire 
o sopro da vida e o deixe passar por todas as suas partes e a 
sua vida.

Liberte o seu lado selvagem e faça algo hoje que aprecie 
completamente e quando se sentir revigorado e satisfeito, 
faça a si mesmo as perguntas que busca e abra a sua mente e 
o seu coração a estas respostas.

O Mantra para hoje é: “Estou pronto agora para despertar a 
minha criatividade e o meu entusiasmo pela vida.”

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