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Que vai
chegar

depois da 
hora (fem.)

Boné do
uniforme
militar

(?) Médio,
origem
do povo
curdo

(?)-52, 
bombar-
deiro dos

EUA

Causar
tormento

(fig.)

(?) Hick-
mann,

apresen-
tadora

Tipo de fil-
me exibido
em festi-

vais (red.)
(?)

Moreira,
ex-apre-
sentador

Subs-
tância

viscosa
do quiabo

Cuidar da
saúde de

Pintor bra-
sileiro de 
"O Lavrador
de Café"

Universi-
dade no
Butantã
(sigla)

Suprimen-
to do traje
do astro-

nauta

Grito da
torcida no
estádio de

futebol

Deslocar-
se para
(lugar

mais alto)

O mundo
oposto ao

onírico

Moeda do
Iraque
Nesta

ocasião
Programa de navega-
ção segura (Inform.)

Contar um fato
com detalhes

Vigor (fig.)

"O (?) é invisível aos
olhos", frase famosa
do livro "O Pequeno

Príncipe"

Escuro
Órgão-

alvo da ri-
noplastia

Voltar à (?) zero:
recomeçar (bras.)

Enfiei; introduzi

Criação da
Engenharia
Genética

Filantropia

Antigo nome do órgão
federal responsável
por rodovias (BR)

Grandeza;
relevância

Cidade que abriga o
Marco

Zero (AP)

Objeto
esférico e
luminoso
com que
ciganas
fazem

previsões

Proferir
orações
Pequena
floresta

Alan
Arkin, ator
Nome da
letra "N"

País dos cangurus

Passa (?),
cidade do Sul de

Minas Gerais

Carta do
baralho

Rumava;
andava

4/atro — real. 5/curta — dinar. 6/macapá. 9/altruísmo — portinari.
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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 terça é o terceiro dia da lunação. De manhã a Lua faz bons aspectos com Urano e Mercúrio que deixam as primeiras 

horas do dia bastante ativas para quem acorda cedo, pois desde às 06h23 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Virgem 

às 07h33. O dia deve ser bastante produtivo e o astral deve fi car mais crítico e detalhista também. À noite Mercúrio já 

ingressa no signo de Virgem que amplia a capacidade para analisar as situações que está vivendo e enxergar soluções 

para os problemas que estão sendo enfrentados.
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A Lua fora de curso bem cedo acon-
selha a usar de método de trabalho e 
fazer uma análise clara das situações. 
Pode tomar iniciativas se ainda não 
obteve bons resultados. Mas, use de 
senso crítico e faça o que esteja em 
andamento sem alteração na rotina. 
67/567 – branco.

Um relacionamento dará novas 
emoções e muito prazer. Há bom 
aspecto para tomar atitudes rápidas e 
decisivas nos negócios e naquilo que 
exija organização. Os sentimentos 
estimulados darão uma forte energia 
no agir e força de vontade para obter 
o que deseja. 57/457 – azul. 

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores. Faça as melhorias neces-
sárias cuidando melhor do lar e das 
pessoas que vivem nele. É uma fase 
importante para curtir o ambiente e 
rever amigos que estavam afastados. 
72/372 – amarelo.

A boa comunicação é fundamental 
para consolidar relações e fazer ne-
gócios. À vontade e os pensamentos 
levam à compreensão das necessi-
dades das pessoas próximas. A Lua 
em Virgem torna o dia favorável para 
assuntos burocrático e tudo que exija 
organização. 67/667 – azul.

Com o Sol em seu signo uma situação 
pode começar a se modifi car no setor 
material, um dinheiro a mais vai 
chegar depois do aniversário. Apli-
que bem uma parte do que receber, 
depois que o Sol transitar na sua casa 
dois, do dinheiro no próximo dia 23. 
54/454 – amarelo.

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos depois da 
metade de agosto. O relacionamento 
social poderá trazer soluções que 
estão sendo esperadas há muito 
tempo. 56/856 – cinza. 

Com a lua em Virgem podemos levar 
adiante as coisas que necessitarem 
de nossa atenção durante todo o 
dia. Neste momento é necessário 
cuidar das questões materiais. É 
hora de colocar em ação seu talento 
e criatividade. Modere seus desejos 
e controle as paixões. 66/566 – azul.

Com a Lua em Virgem às 07h33m, 
o dia deve ser bastante produtivo 
e o astral deve fi car mais crítico e 
detalhista também. Com A Lua em 
Virgem irá se voltar para o aprendi-
zado de algo novo ou inédito. Lua faz 
bons aspectos com Urano e Mercúrio 
que deixa a manhã bastante ativa. 
76/376 – marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos novos. Precisa se integrar a 
novas ideias e aos ambientes novos 
que estão surgindo. Maior satisfação 
no relacionamento íntimo se já tiver 
um compromisso sério, podendo ser 
mais feliz. 15/515 – branco.

À noite Mercúrio ingressa no signo 
de Virgem que amplia a capacidade 
para analisar as situações que está 
vivendo e enxergar soluções para os 
problemas que estão sendo enfren-
tados. Uma associação poderá ser 
iniciada neste momento ou passar 
por alguma alteração. 86/886 – azul.

O seu senso crítico fi ca bastante apu-
rado ajudando a ver os defeitos das 
atitudes que tem tomado. Sempre há 
uma dúvida quanto tem que escolher 
um caminho, mas na hora ouça a 
voz interior. Há chance de viagens 
e passeios felizes que já tenham sido 
programados. 59/459 – violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Julho de 2017. Dia de São Cristóvão (Padroeiro dos 
Motoristas), São Tiago Maior, Santa Valentina, e Dia do Anjo Mebahiah, 
cuja virtude é o consolo. Dia da Imigração Alemã no Brasil, Dia do 

Colono, Dia do Escritor, Dia do Carreteiro, Dia do Motorista e 

Dia do Taxista. Hoje aniversaria o ator Ney Latorraca que faz 73 anos, o 
cantor Leonardo que é de 1966, o ator Matt Leblanc (do seriado Friends) 
que faz 50 anos, o ex-jogador de futebol Zé Maria que nasceu em 1973 e o 
piloto Nelsinho Piquet que completa 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau possui o desejo de perfeição que o leva a 
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente ou crítico se as 
coisas não acontecerem como planejou. Embora muitas vezes seja reservado 
e tenha medo de revelar seus sentimentos, busca meios de se expressar. É 
muito atraído por tudo que seja misterioso e fora do comum, fazendo desco-
bertas nessa área. Possui uma constituição física robusta, que contrasta com 
seu temperamento pacífi co e calmo. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas 
sempre através de muito esforço pessoal e dedicação à carreira profi ssional.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos 
exagerados. Sujas, traição. Remenda-las, difi cul-
dades. Calcá-las, prejuízos. Tira-las, melhoria de 
posição. Velhas, sorte no jogo. Ganha-las novas, 
novos amores. Compra-as, melhoria de posição e 
satisfações íntimas. No pé de outra pessoa, ciúmes. 
Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam
Para afastar rival: Assim que ver a rival, espalhe um 
pouco de talco na porta de entrada de sua casa. Amarre, 
depois de cinco minutos, um pano branco qualquer no 
seu pé sem apertar demais e apague o rastro do talco. 
O interesse da rival pelo seu marido ou namorado vai 
se apagar como você apagou as marcas do talco. Lave 
o pano com sal grosso antes de usar novamente.
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Coragem
Mulheres célebres ou anônimas que transformaram o meio e as pessoas 

com as quais conviveram é o mote do espetáculo “Para Não Morrer”, solo 
deNena Inoue. A peça apresenta uma mulher que se apropria da palavra e, 
dessa forma, dá voz a muitas outras. Diferentes lugares, vidas e momentos 
históricos se mesclam em um clamor com urgência de ser dito e uma co-
ragem de narrar, contar essas histórias, abordando temáticas femininas e 
feministas atreladas a questões políticas, especialmente da América Latina.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quinta a sábado às 20h30. 
Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia). Até 29/7.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A mostra Afro Retratos é composta de imagens fac-similares 
das pinturas realizadas pela artista, que surgiram a partir de 
questionamentos sobre identidade. Nesta série, ela atualiza por 
meio de uma espetacularização cromática a potência do rosto 
feminino de fenótipo afro, manipulando um imaginário social 
que tende a reduzir as culturas africanas e afro-brasileiras à 
alegria barroco-carnavalesca. Para além da beleza plástica de 
suas atraentes fi guras, o que se investiga são as possibilidades 
de muitas mulheres em uma só, na medida em que o trabalho é 
fruto da pesquisa de adornos estéticos femininos provenientes 
de culturas asiáticas, americanas, europeias e africanas. A artista 
retrata mulheres de diferentes culturas, com trajes étnicos, mas 
todas elas afro-representadas.

Serviço: Sesi Catumbi, Rua Catumbi, 318, Belém, tel. 2693-3180. De segunda a sexta das 
8h às 18h. Entrada franca. Até 8/8.

Nunca uma parceria 
casou tão bem na 
história da música 
popular quanto 
Alcione e Alexandre 
Pires

Além do samba de raíz 
correndo nas veias, os 
artistas tem um encaixe 

perfeito de voz e entrosamen-
to puro. No repertório do show 
Eu e Ela: Alexandre Pires e 
Alcione, grandes clássicos da 
história do samba e canções 
mais recentes que fazem parte 
da carreira dos dois artistas. 
Não Deixe o Samba Morrer, 
Depois do Prazer, Ronda, O 
Mundo é Um Moinho, entre 
outras, são algumas músicas 

Violentango

O show Violentango apre-
senta releituras do tango 
tradicional e arranjos inova-
dores, o álbum “Escape”, disco 
totalmente autoral, revela 
inspiradoras erupções de ex-
pressão própria do quinteto e 
liberações de formas alterna-
tivas na busca incessante por 
novas sonoridades. O resultado 
é a descoberta de uma noção 
mais compreensiva para o 
tango, rejuvenescendo-o e o 
tornando mais agradável para 

um público jovem e contempo-
râneo (e não só para ele). Essa 
inovação redefi ne o gênero 
tradicional, incorporando o 
movimento de ideias e procla-
ma a emergência de um novo 
gênero. Com Adrián Ruggiero, 
Juan Manuel López, Camilo 
Córdoba, Santiago Córdoba e 
Ricardo Jusid.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Ro-
dovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3732-9006. Quinta (3) às 21h. 
Ingresso: R$ 50.

Samba
www.netjen.com.brato11.ll@gmail.com
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Alcione e Alexandre Pires.

que não fi carão de fora do re-
pertório. “Esta é uma excelente 
oportunidade para quem quer 

viajar no tempo e assistir a 
uma linha do tempo do samba”, 
completa Alexandre. 

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagi-
puru, 795, Barra Funda. Sexta (28) às 21h. 
Ingressos: R$ 140 e R$ 280, com opções de 
meia entrada.

Cultura afro

Gratidão
A Gratidão é uma força poderosa
Seja destemido em sua busca da felicidade 

e na realização dos seus sonhos e objetivos. 
A Gratidão é uma força poderosa. Use-a 
para alimentar as suas ambições. Planeje os 
seus próximos passos com um olho no longo 
prazo e mantenha-se fi rme na crença de que 
há mais coisas boas por vir! Não esconda os 
tesouros em ou de seu coração, com medo 
de que eles sejam roubados. Em vez disto, 
compartilhe-os e você perceberá que eles se 
multiplicam exponencialmente. A gratidão 
e a generosidade são atitudes ou qualidades 
que valem a pena desenvolver em si mesmo 
e que mudarão a sua visão do mundo. Ser 

generoso é ver além do que há e reconhecer 
o verdadeiro valor de si mesmo e dos outros. 
Dê com um coração aberto e de forma incon-
dicional. Isto é uma marca de um anjo humano 
e eles estão ao seu redor, esperando chegar 
até você com conforto e amor, ajudando os 
outros a se tornarem mais fortes, a encerrar 
um ciclo ou ver a resolução de difi culdades 
e iniciar uma jornada para um amanhã mais 
feliz. A Orientação dos Anjos é pensar e se 
visualizar como próspero, saudável, feliz e 
digno. Ofereça a sua gratidão e agradeça até 
pelo mais simples dos presentes que você 
receba ou testemunhe, e mantenha uma 
atitude de gratidão. Nem sempre é fácil, mas 
é muito melhor procurar o bem que está em 
sua vida do que se manter na energia da 

dor, da carência ou da tristeza. Compreenda 
que a prosperidade e a abundância não se 
tratam apenas de dinheiro. Embora este seja 
um importante aspecto da atual experiência 
humana, é somente uma forma de energia. 
Reivindique uma atitude de gratidão por uma 
abundância de amor, de alegria, de boa saúde, 
bons amigos, ideias criativas e pelos dons 
espirituais em sua vida, e viva com um cora-
ção aberto, reivindicando o seu direito nato.

Afi rmação: “Eu mantenho uma atitude 
de gratidão e sou grato por tudo o que eu 
sou, por tudo o que eu tenho e por tudo em 
minha vida.”

Toneladas de Amor.
Sharon e os Anjos.

Tango
Divulgação


