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Que tem 
tempera-
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brigão

Parte do
corpo tra-
tada pelo

calista

Dígrafo na
palavra
"banho"
(Gram.)

Que 
já não

existe (a
empresa)

Expressão 
usada para
responder 
a chamado

Ar, em
inglês

Nação
judaica
criada 

em 1948

(?) pois:
assim
sendo

Fonte de
energia
não re-
novável

(?) vezes:
quanti-
dade

indefinida

Faz
(tecido)
com fios

Esporte
que teve a 
posição do
líbero in-
troduzida
em 1998
Presen-

tear

Até (?) ver:
até logo

Camarão de
água doce

Em se-
guida a 

Maluco
(?) mine-
ral, líquido
nutritivo 
que sobe
da raiz aos
tecidos de
vegetais

Falsidade; 
fingimento

Oswald de
Andrade,
poeta ho- 
menagea-
do na Flip 
de 2011

Passados; 
decorridos

Rede de
pescar lan-
çada com
as mãos

Relato ve-
rídico ao

fim de ca-
pítulos de

"Salve 
Jorge" (TV)

Boletim de
Ocorrência

Raios X
(abrev.)

Tiara
(?) a mão,
costume 

de ciganos

Refeição,
em inglês

Existir;
haver

Titânio (símbolo)
Canção de Caetano
Veloso gravada por
Gal Costa em 1993

Açúcar (?):
não utiliza 
ingredien-
tes artifi-
ciais e é

mais escu-
ro do que
o refinado

Animal cujas espécies
de 3 cores são em ge-

ral fêmeasO funcio-
nário recém-admitido

Item sobre o qual a
futura esposa costu-

ma fazer mistério

Rock (?), estilo do Pink Floyd
Reação

comum de
crianças
ao serem 
apresen-
tadas a
alguém

Sílaba de
"anfíbio"
"Getúlio",
em FGV

Endere-
ço da

conexão à
internet

Companhia
(abrev.)

3/air. 4/meal. 7/neófito — tarrafa. 8/errática.
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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.

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

Esta quarta é o vigésimo sétimo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Marte tende a 

deixar o sono agitado. Desde às 04h32 a Lua ingressando em Gêmeos torna o dia bastante dinâmico, movimenta-

do e comunicativo. Dia ótimo para negociar e fechar acordos. Mercúrio em harmonia com Saturno permite uma 

comunicação focada e que os compromissos assumidos sejam cumpridos. A noite deve ser de descanso. A Lua em 

mau aspecto com Netuno pode trazer perda de vitalidade e pouca disposição no fi nal do dia.
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Durante a parte da manhã é melhor 
se manter dentro daquilo que já 
tinha sido programado para evitar 
contratempos. Surgem novos obje-
tivos na vida, mas antes veja se tem 
cumprindo o que planejou antes. A 
valorização da elegância e a preo-
cupação com o conforto aumentam. 
88/488 – Cinza.

Desde às 04h32 a Lua ingressando 
em Gêmeos torna o dia bastante dinâ-
mico, movimentado e comunicativo. 
A noite deve ser de descanso. A Lua 
em mau aspecto com Netuno pode 
trazer perda de vitalidade e pouca 
disposição no fi nal do dia. Evite a 
preocupação exagerada com qual-
quer coisa. 78/578 – Azul.

Com a Lua em seu signo, Gêmeos 
haverá chance de manter bons con-
tatos e movimentações. Dia ótimo 
para negociar e fechar acordos 
importantes. Mercúrio em harmonia 
com Saturno permite uma comuni-
cação focada e que os compromissos 
assumidos sejam cumpridos.  28/228 
– Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
ocorrer no trabalho se não se co-
municar melhor com as pessoas. 
O momento é bom para a inter-
mediação, à compra ou venda de 
imóveis, a propaganda, a educação, 
a comunicação. As atividades e 
assuntos comunitários continuam 
favorecidos. 27/327 – Branco.

Prepare-se para começar a agir e 
obter melhoria da situação material e 
fi nanceira. A valorização da elegância 
e a preocupação com a aparência 
aumentam. As pessoas devem ser 
ouvidas em suas opiniões, pois isso 
irá ajudá-lo a melhorar a sua situação 
material. 25/225 – Branco.

Com a Lua em Gêmeos pode haver 
fl exibilidade demasiada para resol-
ver situações que exijam defi nição. 
Há chance de conhecer alguém 
interessante e se apaixonar inespe-
radamente. Está sujeito a enfrentar 
uma situação um tanto maçante e 
sujeita ao seu senso crítico, por isso 
controle-se. 18/618 – Verde.

Use seu poder de impor-se nas 
situações e encontrar o seu espaço 
para melhorar a sua vida. Esta quarta 
não é bom dia para negócios, mas 
será neutro para outros fi ns. Uma 
decisão precisará ser tomada, mas 
sem afobação, com calma e bem 
pensada. 25/325 – Amarelo.

Lua ingressando em Gêmeos torna 
o dia bastante dinâmico, movimen-
tado e comunicativo. Dia ótimo 
para negociar e fechar acordos. 
Podem surgir obstáculos para viver 
plenamente seus sentimentos mais 
profundos. Um grande entusiasmo 
nas relações pode encantar as pes-
soas. 45/445 – Azul. 

O romantismo deve ser controlado 
porque será prejudicial se for exage-
rado. Dê mais atenção aos compro-
missos materiais que poderão gerar 
lucros. Arrisque-se até, se isto for 
mesmo necessário. Assunto ligado às 
artes ganha maior signifi cado nesta 
metade de semana. 76/476 – Verde.

Com a Lua em Gêmeos haverá 
chance de manter bons contatos 
e movimentações. Mas é também 
é hora de ardor e romantismo na 
intimidade. É tempo de preparar 
novas uniões e parcerias sociais que 
devem ser decididas enquanto o Sol 
estiver em Leão. 21/721 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Netuno 
pode trazer perda de vitalidade e 
pouca disposição no fi nal do dia. 
A noite uma situação pode fi car 
indefi nida e perder o foco do que 
vinha sendo alvo da nossa atenção. 
Uma atitude positiva diante das 
difi culdades será muito melhor do 
que a incerteza. 28/628 – Branco.

Uma boa fase para melhorar seu 
ambiente devido à tendência a 
desejar mais do que o momento 
pode proporcionar, mas isso pode 
ser algo positivo.  Poderá tomar 
decisões importantes que já foram 
antes preparadas e pensadas, agora 
até inesperadamente. 37/337 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 19 de Julho de 2017. Dia de São Símaco, São Arsênio, 
São Adolfo, Santa Áurea, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a in-
teligência. Dia Nacional do Futebol, Dia da Caridade e Dia da 

Junta Comercial. Hoje aniversaria a cantora Vikki Carr faz 75 anos, 
o guitarrista e cantor Brian May que nasceu em 1947, o ator  Daniel de 
Oliveira que nasceu em 1977 e a atriz Marisol Ribeiro que faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tem forte poder de persuasão 
e capacidade de organização que o ajudam a alcançar o sucesso. É 
original, inventivo e possui boa capacidade de julgamento e poder de 
raciocínio. Têm por hábito a prudência na hora de avaliar os outros. 
Costuma conhecer bastante as formas de expressão dos diferentes 
meios sociais, e comunica-se bem com pessoas de qualquer classe. 
Impacienta-se com a negligência dos outros quanto a compromissos, 
e seu refi namento pode ser confundido com distanciamento. Normal-
mente tende à magreza sem exageros. No lado negativo costuma falar 
o que pensa, mesmo que isso lhe traga problemas e, talvez precise 
desenvolver a arte de escutar.

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, 
isto para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte 
no jogo (que deve ser acompanhado durante sete 
dias). Tirar água do poço com balde e leva-lo para si 
é sinal de problemas por egoísmo exagerado. Furado, 
indica brigas em família. Números de sorte: 36, 43, 
65, 77 e 90.

Simpatias que funcionam
Para as quarentonas rejuvenescerem: Colocar 
água de chuva em vasilha de louça, ou de vidro, e 
deixar 3 dias no sereno, em fase de Lua Nova. Após 
os 3 dias começar a tomar a água, apenas 1 cálice 
antes das refeições. Neste período diminuir bem o 
óleo e o sal de toda a comida.

ágina 8

Boy Bands
A Festa 2090 apresenta 

músicas dos anos 90 e 2000. 
Animada pelos DJ’S Alex 
Lima, Daniel Bareta, Fábio 
San, Giga Dub e Robertinho,  
terá sorteios de brindes. Na 
pista 1 da casa noturna, acon-
tecerá o especial Boy Bands 
dos anos 90, com homenagem 
para maior boy band da histó-
ria, New Kids On The Block, 
que ficou mundialmente 
famosa com a música Step 
by Step, e vendeu mais de 80 
milhões de álbuns em todo 
o mundo. Músicas de outras 
Boy Bands também vão agitar 
a pista como Backstreet Boys, 
N’Sync, Boyz II Men, Westlife, 
Take That, Five entre outros.

Serviço: Mary Pop Club, R. Barão 
de Campinas, 375, Santa Cecília, tel. 
3223-9142. Sábado (22) a partir das 22h. 
Ingressos: R$ 50.

Meio ambiente  
O espetáculo “Do Lixo Bela, 

Fauna e Flora, Poesia, Batuque, 
Canto e Viola” - com Cia Boca do 
Lixo  tem como cenário o cerra-
do e como personagem central 
a fi gura do “matuto” goiano que 
vivencia diferentes aventuras 
através de brincadeiras popu-
lares recheadas de canções. A 
Cia Boca do Lixo é uma trupe do 
cerrado no interior de Goiás que 
desenvolve projetos artísticos 
dentro de temas socioambien-
tais com o intuito de promover 
através da arte o debate sobre 
sustentabilidade. Ficha técni-
ca - Músicos: Amanda Ricoldi, 
José Clodoaldo “Zeck”, Rafael 
Ercket, Jerônimo Forzani e 
Vinícius Garcez. Técnico de 
som e luz: Leonardo Lenne. 
Assistente: Benjamin Ricoldi.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (22) e 
domingo (23) às 16h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Montagem com direção de Marcio Rosario aborda temas atuais e presentes no cotidiano das 

crianças como superação, bullying e o respeito as diferenças.

Estreia dia 23 de julho 
a peça “A Bola Mágica”, 
montagem inédita 
destinada ao público 
infantil sobre a estória 
do Príncipe Nicolau, 
que possuía todos os 
brinquedos do mundo 
e vivia triste por não 
saber jogar bola

Preocupado com o fi lho, o 
Rei Gustavo pede ajuda 
para a atrapalhada Fada 

Dalva, que presenteia Nicolau 
com uma bola mágica, capaz 
de transformá-lo em um incrí-
vel jogador. O que Nicolau não 
esperava era que seu valioso 
presente fosse roubado pelo 
invejoso Pirata da Perna de 
Pau e por sua madrasta, a 
terrível Bruxa Zambelê. Com 
a ajuda da prima, a esperta e 
também apaixonada por fute-
bol, Princesa Cristina, Nicolau 
precisa recuperar sua bola má-
gica e se transformar no maior 

Infantil
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craque de todos os tempos. 
Com Vanessa Goulart, Marino 
Canguçu, Amanda Borges, Ra-

fael Costa, Claudia Pool, Renan 
Altavista, Wellington Coelho e 
Nicete Bruno (em voz off).

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Domingos 
às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia). 
Até 24/05.

A peça “As Mona Lisas” conta a estória de três “gays 
super divertidos”, Kaká, um cabeleireiro, Mark, um 
bancário, e Haroldo, um fi gurinista de TV, que dividem 
um apartamento onde tudo, mas tudo mesmo pode 
acontecer... Luiza, vendedora de produtos de beleza, 
se apaixona por Klaus, um rapaz que é cercado de 
cuidados pelos três gays como um fi lho. O tumulto se 
instala quando dona Ravena, mãe de Kaká, que desco-
nhece a homossexualidade do fi lho, vai visitá-lo. Com 
Cássio Valero, Raul Mesquita, Alexandre Luz, Márcio 
Marinelo e Viviane Esteves.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Sábados às 22h30.Ingresso:R$ 60. Até 22/07.

Rejuvenesça
Crie um Espaço Sagrado.
Crie um espaço seguro para você ir, que lhe ofereça um pouco 

de descanso do mundo e de tudo o que está acontecendo ao seu 
redor. Este pode ser um jardim especial, um bosque sagrado 
de árvores na fl oresta, um quarto especial criado apenas para 
você e a sua alegria. A coisa mais importante é encontrar este 
espaço e torná-lo seu, de modo que você possa cuidar de si 
mesmo do jeito que deveria.

Você está cercado de proteção, então, não se preocupe. 
Um novo mundo nasce quando você deixa ir o velho. Ouça o 
conselho sábio de um conselheiro confi ável, pois há profunda 
sabedoria sendo compartilhada com você. Quanto mais você 
ouvir, mais produtivo você irá se tornar. Há sempre mais a 
aprender. Ouça o conselho sábio, não importa o que você acha 
que sabe, há algo mais a lhe ser oferecido.

O Mantra para hoje é: “Vivo bem e com bondade, servindo 
a algo maior do que apenas a mim mesmo.”

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

Cena do infantil Piratas do Caramba.

“Piratas do Caramba” compõem uma falida, porém 
corajosa e aventureira, tripulação pirata. Estes três con-
quistadores dos sete mares passam seus dias recolhendo 
o lixo que encontram pelos oceanos. E vivem fantasiando 
antigas batalhas.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-
7749. Sábados às 17h30. Ingresso: R$ 40. Até 22/07.

“Piratas do Caramba”
Divulgação


