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Atrativo
climático

de cidades
serranas

Recurso de
segurança

de
celulares

Partícula 
como o íon

(Quím.)

Diz-se da
amizade

de muitos
anos

(?) 
Correia,

poeta par-
nasiano

Sílaba
tônica de
"blague"

Condição
da faca

não
amolada

O soldado
sem gra-
duação

Homem 
da (?):

oficial de
justiça

(?) Mans,
circuito 

automobi-
lístico

Máquina
usada na 

construção
civil

Sucesso
de Carmen
Miranda
(MPB)

Canal de 
(?): conecta
a Europa

à Ásia
Ciência de

Galileu,
Copérnico
e  Halley

Órgão de 
fiscalização
portuária

Decoram
igrejas

Pão
tostado

Três-
pontinhos
(Gram.)

Totalidade
de óbitos

Para (red.)
Dias como

2/11

Divisão no
"braço" do

violão

"A (?)
matou o

gato" (dito)

Sufixo de
"pisada"

Banda de
"Losing My
Religion" e 
"Everybody

Hurts"

Caráter da
notícia

televisada
ao vivo

(?)
Rickman, 
o Severo
Snape de

"Harry
Potter"
(Cin.)

Veículo de
ETs (Lit.)

Tonalidade
do azul

Face de
um objeto
Material 

de panelas
(?) 

de leite,
recheio 

do alfajor

País do
Cáucaso

Toque (?),
exame

Personagem de
"O Guarani" (Lit.)

Título de 
Davi (Bíblia)

(?) de Caxi-
as, cidade
Tasmânia

(sigla)

É realizado por
faxineiros
e varre-
dores

600, em
romanos

Sobre, em
francês

(?) respiratórias: pas-
sagens do ar (Anat.)
Rio que banha Cairo,

capital do Egito

Começo
Cobrir (o
tabuleiro)
com óleo

2/le. 3/pra — rem — sur. 4/alan — suez. 6/traste. 7/armênia.
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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 vigésimo quarto dia da lunação. A Lua em Touro fi ca fora de curso até ingressar em Gêmeos no fi nal da manhã, as 

11h07 desta terça. Por isso na parte da manhã será melhor manter a rotina e não esperar demais de nenhum acontecimento. O que 

espera pode ser ao contrário e levar a decepção. No fi nal da manhã a Lua geminiana dá   disposição geral é para a inquietação e 

a dispersão. As coisas de caráter mais sério, mais pesado, fi cam para depois. As pessoas se interessam por assuntos de natureza 

mais leve e mais alegre. Com a curiosidade em alta, buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos 

assuntos, é o que interessará neste ciclo na tarde e noite desta terça.
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Lua em Gêmeos torna as negociações 
menos tensas facilitando diálogos 
e conversações. As sociedades e 
ligações podem ocorrer em todos os 
setores de sua vida. Fará contatos 
que serão decisivos no futuro neste 
seu dia favorável da semana. 95/695 
– Vermelho.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona. O dia favorece a dedicação, 
o esforço e a intermediação, a compra 
ou venda de imóveis, a propaganda, 
a educação, a comunicação. A noite 
demonstre os seus sentimentos. 
76/176 – Azul.

A Lua em seu signo no fi nal da manhã 
favorece os contatos com parceiros e 
a solução de mal-entendidos. Haverá 
maior tolerância e capacidade para 
tolerar situações que restrinjam 
nossas ações. Prepare-se para sur-
presas no trabalho nos próximos 
dias. 66/266 – Amarelo.

Não faça apenas o que tem que fazer, 
mas empenhe-se em aprender algo 
novo. No amor irá sentir-se atraído 
por uma pessoa especial e em meio 
a atividades em grupo neste meio de 
agosto. O dia é bom para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias. 41/641 – Branco.

Seja direto e prático nos assuntos 
profi ssionais. O dia favorece a dedi-
cação, o esforço e a intermediação, 
a compra de objetos pessoais e 
imóveis. Obterá lucros nas atividades 
independentes e no comércio. Seu 
lado sociável melhora sua disposição 
e as atividades grupais. 77/477 – 
Vermelho.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa em sua vida. Com o Sol em 
seu signo e a Lua em Gêmeos é um 
dia ótimo para compra, venda e ao 
comercio em geral. Maior confi an-
ça pode ter uma forma um tanto 
exagerada e perigosa que deve ser 
evitada nesta fase mais delicada. 
62/762 – Verde.

Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto com 
o que acontece em seu ambiente. 
Trate todos com mais atenção e dê 
todo carinho a quem ama, vai preci-
sar do apoio deles. Cuidado com o 
crescimento confi ança de uma forma 
um tanto exagerada. 78/878 – Cores 
escuras.

Determine objetivo e de um rumo 
à sua carreira seguindo a intuição 
para não errar. Lua em Touro só 
entra no fi nal da manhã em Gêmeos 
e torna as negociações menos tensas 
facilitando acordos e diálogos. Os 
sentimentos intensos podem im-
pressionar alguém. 81/881 – Violeta.

Será aplaudido pelas ações precisas e 
persistentes que lhe trarão os resul-
tados esperados. Dê mais carinho e a 
atenção, para receber o mesmo afeto. 
O dia é propício para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias vitais. Cuidado com assunto 
de dinheiro. 88/388 – Amarelo.

Precisa gostar mais de si mesmo, 
para que os outros também gos-
tem. Os sentimentos começam a 
fi car intensos e a confi ança tende a 
aumentar nesta terça. Há um lado 
comunicativo que você aquariano 
precisa mostrar às pessoas íntimas 
com a Lua em Gêmeos no fi nal da 
manhã. 98/298 – Verde.

Há fragilidade em compromissos 
mais sérios e também a ampliação 
da busca pelo poder e pelo domínio. 
Mostre seus sentimentos às pesso-
as, diga o que sente por alguém. 
Colabore com colegas e demonstre 
sua competência cumprindo suas 
tarefas rotineiras. 91/991 – Amarelo.

A Lua em Gêmeos no fi nal da manhã 
é mais favorável aos contatos do que 
o começo da semana. Procure cuidar 
mais do lado espiritual, rezando 
e meditando mais nesta fase mais 
delicada. Encontre as respostas para 
suas dúvidas em você mesmo, não 
nos outros. 77/577 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Agosto de 2017. Dia da Assunção de Nossa Senhora, 
Dia de Nossa Senhora Achiropita, São Alípio, São Tarcísio, Santa Ca-
tarina, São Jacinto, e Dia do Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do 

Fotógrafo, Dia dos Solteiros, Dia do Jornaleiro, Dia Nacional 

das Santas Casas de Misericórdias e Dia da Informática. Hoje 
aniversaria a atriz Carla Daniel que nasceu em 1965, o ator Ben Affl eck 
que faz 47 anos, a modelo e atriz Natasha Henstridge que completa 43 
anos e o ator e cantor Joe Jonas que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau leva vantagem sobre qualquer um, 
pois aprende e percebe rápido. Sabe também usar o seu poder de in-
tuição e atrair dinheiro e oportunidades. Decidido, gosta do inesperado 
e de arriscar no jogo. É também muito sensível aos perigos, e costuma 
serem vistos como portadores de boa sorte, mas na verdade está sem-
pre apto a antecipar-se às surpresas ruins e evitá-las. Não costuma 
guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem exigir nada em troca. 
Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se e portar-se com 
grande sobriedade.

Dicionário dos sonhos
BURRO - Símbolo de luta por ideias mais nobres. 
Montar em um burro indica êxito certo em negócios. 
Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar cercado 
de muitos burros é sinal de que gente ignorante à 
sua volta. Compra-lo, aumento de fortuna. Números 
de sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00.

Simpatias que funcionam
Afastar alguém que perturba sua vida: Coloque 
em um vidro um pouco de água, azeite e sal, escreva 
o nome de quem deseja afastar em um papel branco. 
Coloque dentro do vidro junto com a mistura (sal, 
azeite e água), deixe no freezer. Com certeza a 
pessoa irá se afastar.
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Homenagem
Simone Gutierrez homenageia a 

atriz, cantora e ícone do teatro musical 
americano Liza Minnelli, no show Liza 
e Eu. O espetáculo inédito reforça a 
importância Liza Minnelli para o mundo 
das artes. Acompanhada pelo pianista 
e diretor musical Rafael Marão, Simone 
relembra clássicos que Minnelli imor-
talizou em fi lmes como Cabaret e New 
York, New York e em musicais como The 
Act e Chicago, além de seus famosos 
shows, como o lendário Lisa With a 
Z. “Liza e Eu é uma comédia musical 
que privilegia o talento do artista e a 
constante saga de viver do seu ofício, 
que é estar no palco. O público vai se 
divertir muito, escutar música de quali-
dade e se emocionar. Nesse espetáculo 
coloquei toda minha paixão pelo que 
faço,” diz Simone.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Quinta (17) às 21h. 
Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.

Banda BIKE.

A banda BIKE faz show de lançamento de seu se-
gundo disco, Em Busca da Viagem Eterna. Composta 
pelos músicos Julito Cavalcante (guitarra e voz), Diego 
Xavier (guitarra e voz), Rafa Bulleto (baixo e voz) e 
Daniel Fumega (bateria), a Bike mostra sua música 
indie psicodélica, guiada por letras lisérgicas e gui-
tarras reverberadas, cheias de efeitos, e infl uenciadas 
por Pink Floyd, Grateful Dead, Walter Franco, Brian 
Jonestown Massacre e Secos & Molhados

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700 Sexta 
(18) às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Acompanhada por Bruno 
Pederneiras (guitarra), Pedro 
Garcia (bateria), Dony Escobar 
(baixo) e Pedro Augusto (te-
clados), a cantora e atriz Marya 
Bravo interpreta sucessos de 
Zé Rodrix, integrante do trio 
Sá, Rodrix & Guarabyra,  como 
Casa no Campo (gravado por 
Elis Regina), Roupa Prateada, 
Hoje Ainda É Dia de Rock, 
Soy Latino Americano, Mestre 
Jonas, entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Quarta (16) às 21h. Ingressos:R$
70 e R$ 60.

Rock
Show com as bandas Desalmado e Homicide. No setlist, músicas do 

álbum In Grind We Trust, que gravaram juntos no ano passado, e outras 
de suas carreiras. O som de ambas é um grindcore niilista, não apenas pela 
sonoridade, mas também por um ideal, como válvula de escape a tudo 
que vemos e registramos ao nosso redor. Por se tratar de uma atitude 
musical agressiva a música dos grupos, segundo os próprios, “expõe as 
vísceras do perverso mundo em que vivemos, onde cartéis organizados 
por elites exploram sistematicamente os menos favorecidos”.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700 Sábado (19) às 21h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Cena do infantil “O Dragão de Fogo”.

Como Shun Li, um 
menino de sete anos, 
pode salvar sua aldeia 
de um terrível dragão 
que desperta de um 
sono de séculos? 

A resposta para essa 
grande aventura está 
no espetáculo “O Dra-

gão de Fogo”, que reestreia 
dia 19 de agosto. O infantil 
conta a estória do menino 
Shun Li, lançado ao desafi o 
de salvar sua aldeia, surpreen-
dida por um grande incêndio 
provocado por um dragão. 
Tão logo o vilarejo é reduzi-
do a cinzas, os seus lideres 
reúnem-se para discutir uma 
forma de enfrentar o dragão. 
Muitos guerreiros se dispõem 
a combatê-lo, mas um velho 
sábio lembra aos homens que 
os costumes locais ditavam a 
necessidade da realização de 
um sorteio, em que apenas 
um dentre todos os habitantes 
deveria ser escolhido para en-
frentar o grande perigo. Para 

Clima de aventura
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preocupação de todos, Shun 
Li é o sorteado. Com uma rara 
habilidade para o desenho, o 
menino possui apenas vocações 
artísticas, ao invés de guerrei-
ras, mas mesmo assim aceita o 

seu destino e sobe a montanha 
em direção à cova onde vive a 
criatura que cospe fogo. Quan-
do lá chega, conhece um rato 
que se tornará seu amigo e o 
ajudará a solucionar três enig-

mas para derrotar o Dragão. 
Com Eduardo Okamoto, Esio 
Magalhães, Luciana Mizutani. 

Teatro Cacilda Becker, R. Tito, 295, Lapa, 
tel. 3864-4513. Sábados e domingos às 16h. 
Ingressos: R$ 16 e R$ 8 (meia). Até 24/09.

Lançamento
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Olhar para Dentro
Nascemos para atingirmos o êxtase, a felicidade suprema, é nosso 
direito de nascença. Mas as pessoas são tão tolas, nem mesmo exigem 
seus direitos de nascença. Ficam mais preocupadas com aquilo que os 
outros possuem e começam a correr atrás... dessas coisas. Nunca olham 
para dentro, nunca procuram em suas próprias casas. Uma pessoa 
inteligente irá começar sua busca a partir de seu ser interior. Este será 
o ponto de partida de sua exploração, porque a menos que eu saiba o 
que está dentro de mim, como poderei sair procurando mundo afora? 
O mundo é tão vasto. E aqueles que olharam para dentro encontraram 
imediatamente aquilo que buscavam. Não é uma questão de progresso 
gradual, é um fenômeno súbito, uma iluminação repentina.

Osho

MPB


