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O maior dos
cervídeos
de regiões

frias

(?) Hercu-
lano: es-
creveu "A
Abóbada"

Edição
(abrev.)

"(?) como
um dia

após o ou-
tro" (dito)

Provocar
ou sentir

fúria

Dinheiro 
arrecada-
do com os
impostos

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Tipo de
insulina
(sigla)

Árvore de
madeira

muito
escura

Estado da
Serra de
Carajás
(sigla)

Zona de
atividade

(fig.)

Daniela Es-
cobar, atriz
de "Amor
Secreto"

Prepara
(a terra)
para o
plantio

Mamífero
da família

das
girafas

Deus-Sol
do Egito
Antigo

Rocha, 
em francês

Travada em Waterloo
em 18/6/1815,

marcou o
fim da

carreira
política de
Napoleão
Bonaparte

Aventura
amorosa

(pop.)
Completo

"(?) Estam-
pa", novela
com Lília

Cabral

Morador
do iglu
Cirurgia 

de grávidas

Ratazana,
em inglês
Recipiente
de cinzas

Ceder
Tortura

infligida a 
Tiradentes

James (?), ator ame-
ricano dos anos 50
(?) do Sodré, praça 

de Lisboa

Índice pelo qual se es-
tabelece o valor real
do poder aquisitivo

de uma moeda

O personagem
Nelson, de "Os

Simpsons", pelo seu
comportamento (TV)

Criatura
da música 
"O Vira", do

Secos e
Molhados

Organiza
os Jogos
Olímpicos 

Corrigida
Jacques

(?), psica-
nalista

Sanguiná-
ria (fig.)

Sensação
comum

após uma
volta na 

montanha-
russa

Declínio
Meca-

nismo de
portas

3/nph — rat — roc. 5/lacan — ocapi. 6/âmbito. 9/alexandre — indexador.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o quarto dia da lunação. Na parte da manhã o astral pode fi car confuso e deixar você distraído. A Lua em 

mau aspecto com Netuno dá maior sensibilidade e muita compreensão. De tarde a Lua forma um aspecto positivo com 

Plutão traz força de vontade e renova as energias, o que deixa a parte da tarde bastante movimentada. O importante 

será relaxar mais cedo e descansar à noite. A Lua em um aspecto negativo com Saturno mexe com o lado emocional. O 

Sol em conjunção com Marte traz maior estímulos, mas aumenta a hostilidade e agressividade nesta metade de semana.
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A dedicação ao trabalho começa a 
ser maior até a metade deste mês 
de agosto. Surgem novos objetivos 
profi ssionais, dê atenção a eles. 
Precisa resolver situações pessoais 
que podem voltar a perturbar devido 
a desorganização e dispersão pela 
manhã. 11/311 – verde.

Com o Sol transitando na casa quatro 
dedique-se ao relacionamento fami-
liar. É melhor evitar assinar contratos 
ou elaborar textos pela manhã. O 
importante será relaxar mais cedo 
e descansar à noite. A Lua em um 
aspecto negativo com Saturno mexe 
com o lado emocional. 64/764 – azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido, use-a no que fi zer. 
Use a habilidade nas negociações. 
Boas relações pessoais o ajudarão 
no trabalho Seja mais realista, 
evitando para que as ambições não 
ofusquem a realidade à sua volta. 
Sinta bem o momento que vive. 
76/776 – amarelo.

Melhore as relações e parcerias, 
aproximando-se de pessoas que o 
ajudem a elevar-se. Esteja prepara-
do, pois algum atrito ou rompimento 
pode acontecer no trabalho. As ati-
vidades ligadas ao conhecimento e a 
assuntos culturais estão favorecidas. 
56/256 – verde.

Vai recobrando as forças após o 
aniversário. Prepare-se para breve 
começar a agir. Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira. A opinião de 
quem está a sua volta deve ser ouvida, 
pois ouvirá pessoas que também são 
experientes. 16/816 – branco.

De tarde a Lua forma um aspecto 
positivo com Plutão traz força de 
vontade e renova as energias, o 
que deixa a parte da tarde bastante 
movimentada. Um relacionamento 
íntimo e sexual vai se iniciar ou fi car 
mais fi rme. Há chance de conhecer 
alguém. 54/454 – verde.

É melhor ser idealista e otimista 
evitando reclamar da vida. Use seu 
poder de se adaptar as situações. 
Uma decisão será mais bem ponde-
rada evitando o improviso que pode 
não sair como o esperado. Uma fase 
de intensas emoções que precisam 
ser controladas. 23/123 – cinza.

O Sol em conjunção com Marte traz 
maior estímulos, mas aumenta a 
hostilidade e agressividade nesta 
metade de semana. Na parte da 
manhã o astral pode fi car confuso 
e deixar você distraído. A Lua em 
mau aspecto com Netuno dá maior 
sensibilidade e muita compreensão. 
81/981 – azul.

Ainda é forte a possibilidade de 
iniciar relacionamento ou fortalecer 
uma relação antiga. O romantismo 
se faz presente na relação amorosa 
e sexual, que será mais feliz. O 
importante será descansar à noite. 
A Lua em um aspecto negativo com 
Saturno mexe com o lado emocional. 
23/423 – branco.

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes pessoais e problemas no trabalho. 
Atritos e discussões perturbam as 
relações e abalam amizades Tente 
realizar algo que não deu certo 
antes, neste fi nal de mês. De manhã 
um momento para manter a rotina 
social. 54/454 – verde.

A Lua em um aspecto negativo com 
Saturno mexe com o lado emocional. 
É melhor evitar assinar contratos ou 
elaborar coisas novas apenas se já 
foram bem pensadas e planejadas. 
Procure encarar as situações de 
frente, mesmo as consideradas difí-
ceis ou impossíveis. 21/521 – violeta.

Uma boa fase para seguir adiante 
em suas atividades. O seu conforto 
vai melhorar, tanto em casa como 
no trabalho. Lua forma um aspecto 
positivo com Plutão traz força de 
vontade e renova as energias, o 
que deixa a parte da tarde bastante 
movimentada.31/631 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 26 de Julho de 2017. Dia de São Pastor, São Joaquim, 
Sant’ana, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Santa 
Ana e São Joaquim são os pais de Maria e, por serem avós de Jesus, 
são considerados os protetores dos avós. Dia do Detetive Particular 

e Dia do Vovô e da Vovó. Hoje aniversaria o cantor britânico Mick 
Jagger que faz 74 anos, o ator Rodrigo Farias que nasceu em 1954 e a 
atriz Sandra Bullock que faz 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau tem uma personalidade ambiciosa que 
irradia confi ança e poder. Muita habilidade executiva e bom senso para 
negócios. Está sempre disposto a ajudar, apoiar os amigos e os familiares 
que o procuram. Possui uma habilidade de deixar sempre muito claro 
o seu lado positivo. Da mesma forma, percebe sempre mais claramente 
o que há de bom e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece 
ser mau e desprezível. Tais características fazem deste leonino alvo da 
admiração dos demais, e sua presença é sempre muito apreciada em 
eventos sociais. No lado negativo precisa evitar a tendência ao mate-
rialismo e a tendência a controlar as pessoas e situações.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundân-
cia, fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo 
leal e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e 
frutos corresponde à avareza e a ignorância, perdas 
e pobreza. Árvore com fl ores avisam a chegada do 
amor. Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas: Pegue uma maçã 
vermelha, corte-a ao meio e retire o miolo das duas 
partes. Em um pedaço de papel, escreva as palavras 
paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra 
parte com mel. Junte as duas partes e amarre com 
uma fi tinha branca enquanto reza um Pai-Nosso. 
Deixe em um jardim fl orido.
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Florresta 
adormecida

O espetáculo “Amazônia, Zona 
Imaginária, da Confraria de Elephan-
tes” retrata, por meio de imagens, 
as histórias de uma Amazônia ador-
mecida dentro da alma humana: 
uma metáfora sobre a imensidão 
da mente, do corpo e do espírito. 
Inspirada nas viagens de Mário de 
Andrade para a região amazônica, 
a peça é uma experiência sensorial 
que acontece no porão da Casa Má-
rio de Andrade, onde se encontra 
a expo-instalação Amazônia Literá-
ria. Montada em ambiente escuro e 
visualizada com o uso de lanternas, 
a mostra serve de cenário para a 
apresentação, cujas cenas podem 
ser visualizadas conforme a vontade 
do espectador: o público escolhe o 
que vê e cria a sua própria narrativa. 
Com Elisa Kignel, Bruna Aragão, 
Riggo Oliveira, Paula Medeiros, Bia 
Malageta, Dico Paz, Lucas Rocha e 
Talita Coling.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes 
Chaves, 546, Barra Funda, tel. 3666-5803. 
Sábados, às 21h. Ingressos: R$20 e R$10 
(meia). Até 30/09.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Salgadinho

Dono de uma voz melodiosa e grande virtuosidade no cava-
quinho, Salgadinho vem conquistando novos fãs e seguidores ao 
redor do mundo, com suas belas canções e solos de cavaquinho 
empolgantes. Ex-integrante do grupo Katinguelê, o cantor é autor 
de sucessos como “Capoeira” (Grupo Sensação), “Tu Mandas no 
Meu Coração” (Os Travessos), “Mariana Parte Minha” (Grupo Sem 
Compromisso), “Recado a Minha Amada” (“Lua Vai”), “Inaraí”, 
entre várias outras.

Serviço: Teatro APCD, R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, tel. 2223-2424. Sábado 
(5) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Thíago Uriart e Sharon Barros.

“DR - Discutindo a Relação” acontece em uma 
sessão de terapia, o casal Théo e Luiza tentam 
resolver seus problemas conjugais e acabam 
iniciando uma guerra entre os dois pela razão 
dentro do relacionamento. O que não falta na 
estória entre o amor e a razão são os ingredien-

tes necessários que garantem boas risadas ao 
público, momentos de refl exão. Com Thíago 
Uriart e Sharon Barros.

Serviço: Teatro Municipal de Santo André, Praça IV Centenário, 
s/nº, Centro, Santo André, tel. 4433-0789. Domingo (30) às19h. 
Ingresso: R$ 40.

Marcelo Nogueira

Estreia no próximo dia 04/08 
o espetáculo “A Alma do Brasil” 
conta passagens da vida musical 
de Agnaldo Rayol numa espécie 
de show intimista, entremeado 
de registros sonoros e visuais 
de sua carreira e as cenas

A ideia dessa estrutura é mesclar 
cenas ao vivo com os grandes 
sucessos da carreira de Agnaldo. 

Combinadas às fotos e cenas reais da vida 
e obra de Agnaldo Rayol, personagens 
e trechos de fi lmes, telenovelas, fotos, 
shows, entrevistas e programas de rádio 
e tevê, como os históricos: Papel Carbono, 
Jovem Guarda, Corte Real Show, Hebe 
Camargo, especialmente recriados para 
o espetáculo. Se constituindo num painel 
sonoro, visual e musical de uma época, 
que assim retrata, recria e rende a nossa 
homenagem ao personagem título do mu-
sical. Com Marcelo Nogueira, Stela Maria 
Rodrigues, Mona Vilardo e Fabrício Negri.

Serviço:Teatro Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 955, 
Mooca, tel. 2605-8007. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 03/09.

“A Alma do Brasil”
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“DR - Discutindo a Relação”
As energias da ilusão

Nós lhe enviamos muito amor e todas as bênçãos durante este tempo.
Há um esforço concentrado por parte destas forças que desejam 
impedir a expansão da luz, que tentam criar confusão nas mentes e 
nos corações das pessoas. Esta confusão é criada quando energias 
negativas afetam a consciência e até a percepção sensorial, de uma 
maneira que cria um sentimento de medo e falta de segurança.
Ameaças são percebidas que não existem na realidade física, mas que 
são feitas para parecerem reais. Pensamentos e até sentimentos são 
criados que podem parecer familiares ou mesmo reais, mas não são a 
verdade que o seu coração conhece. Estas energias estão operando 
fortemente na Terra agora, tentando dissuadir aqueles amados que 
estão a serviço do amor e da verdade. Pedimos que você mantenha 
este conhecimento em seu coração, e que você faça um esforço con-
centrado para se afastar dos pensamentos, sentimentos e energias do 
medo. A energia do medo tenta convencê-lo de que Deus não é real, 
e que você está sozinho. Esta energia foi fi rmemente arraigada no 
planeta há muito tempo e muitas almas que têm longas histórias na 
Terra passaram a aceitar isto como a realidade. Amado, o seu coração 
divino é muito mais real do que a energia mais forte do medo. Seu 
coração está falando com você em todos os momentos, de todas as 
maneiras, e você tem a capacidade de se afastar do envolvimento 
que o manteve na servidão. O que é necessário agora é somente a 
sua vontade de experimentar algo novo e de se afastar dos velhos 
hábitos e percepções. Com todo o nosso amor e bênçãos - https://
www.worldblessings.net. Tradução: Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br


