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Esta sexta é o quarto dia da lunação. Lua em um bom aspecto com Urano dá movimento e novas ideias. Às 09h53 a Lua 
faz um aspecto negativo com Marte e fi ca fora de curso e nos torna mais agressivos e impacientes. A tarde deve ser agitada 
tornando o dia muito produtivo para a busca de novas atividades e fazer algo diferente, fora do comum. Às 18h28 a 
Lua ingressa em Peixes e o astral vai fi car mais sensível e romântico. Mercúrio em bom aspecto com Netuno melhora a 
intuição e permite relaxar, meditar e receber mensagens sensoriais, aumentando a espiritualidade. As atividades ligadas 
a arte e a beleza fi carão favorecidas. 
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Às 09h53 a Lua faz um aspecto 
negativo com Marte e fi ca fora de 
curso e O torna mais agressivo e 
impaciente. Um novo contato social 
que pode gerar otimismo e boa 
disposição neste fi nal de semana. 
Apenas controle a ansiedade e 
mantenha a produtividade em alta. 
52/752 – Vermelho.

Este dia favorável da semana será 
bom para fazer ajustes na sua rotina 
e mudanças no modo de encarar uma 
situação nova. O momento é bom para 
atender bem as pessoas terá ótimos 
resultados, pois todos estão mais 
sensíveis. 79/379 – Azul. 

Dê mais carinho a quem o ama, 
para receber o mesmo afeto e 
atenção, mas evite as viagens, 
ainda mais de última hora. O 
sentimento coletivo o torna mais 
frio e isso abala relacionamentos. 
Aumenta a tendência à intuição e a 
mediunidade no qual a imaginação 
se faz mais ativa. 82/582 – Amarelo.

A Lua em Peixes valoriza seu lado 
mais intenso e emocional, demonstre 
o que sente pelas pessoas íntimas e 
seu amor. A tarde deve ser agitada 
tornando o dia muito produtivo 
para a busca de novas atividades e 
fazer algo diferente, fora do comum. 
36/236 – Verde.

Para quem tem uma atividade será 
um período bastante produtivo. 
Pode haver forte reação ao que se 
considera ofensa, até mesmo quando 
ela existe apenas no pensamento. 
Dedique a sua atenção a alguém, 
trate todos bem e terá momentos 
felizes. 34/534 – Branco. 

Fará contatos importantes para o 
futuro, mas faça tudo bem pensado. 
A humildade pode ser a grande 
força que o impulsionará por novos 
caminhos. Com a Lua nova em 
seu signo oposto Peixes, trate as 
pessoas com mais delicadeza, com 
compaixão e de forma sonhadora. 
33/233 – Verde.

Mercúrio em bom aspecto com 
Netuno melhora a intuição e 
permite relaxar, meditar e receber 
mensagens sensoriais, aumentando 
a espiritualidade. Certos receios 
podem vir à tona e provocar 
barreiras que só serão vencidas 
com determinação. 95/595 – Escuras.

Com a Lua em Peixes na fase nova o 
ajudará a se manifestar facilmente. 
Não basta confi ança, mas bom senso 
para alcançar tranquilidade e paz 
nesta sexta. Não querendo fi car só 
pode entregar-se a paixões que o 
farão sofrer depois. As atividades 
ligadas a arte e a beleza fi carão 
favorecidas. 67/867 – Branco.

O dia é indicador de alegria e 
felicidade, dia de Vênus e dia 
do amor. Se souber agir poderá 
aumentar seus ganhos já a partir 
deste fi nal de semana ainda mais 
em uma nova atividade comercial. 
Vem aí um fi nal de semana especial 
para a diversão e ambientes agitados. 
43/643 – Amarelo.

Lua em um bom aspecto com Urano 
dá movimento e novas ideias. Às 
09h53 a Lua faz um aspecto negativo 
com Marte e fi ca fora de curso e nos 
torna mais agressivos e impacientes. 
De manhã haverá tendência a maior 
distração e até aos devaneios. 32/832 
– Azul.

A Lua na fase nova em seu signo 
ajuda a decidir corretamente 
através da intuição e sensibilidade. 
Mercúrio em bom aspecto com 
Netuno melhora a intuição e 
permite relaxar, meditar e receber 
mensagens sensoriais, aumentando 
a espiritualidade. 37/737 – Branco.

Talvez seja melhor fi car perto dos 
amigos e da pessoa amada para que 
sua vida social permaneça ativa. É 
um dia de dinamismo, inventividade 
e mais disposição para realizar as 
tarefas domésticas. Às 18h28 a 
Lua ingressa em Peixes e o astral 
vai fi car mais sensível e romântico. 
77/877 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 19 de Janeiro de 2018. Dia de São Canuto, São Mário, São 
Júlio, Santa Marta, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria a cantora Dolly Parton que faz 72 anos, o cantor Gian, 
da dupla Gian e Giovanni que nasceu em 1967 e o ator Thiago Lacerda 
que faz 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo apreço 
pelos laços familiares e compromissos assumidos. Precisa manter o 
controle de tudo para não se sentir dependente. Gosta de estar em 
evidência, embora nem sempre admita isso. É desconfi ado e sempre 
age com prudência. A tristeza pode ser um dos poucos problemas, 
mais do que a saúde que é sempre boa.  Orgulho, desconfi ança e frieza 
são obstáculos para suas realizações. A competição, a efi ciência e a 
organização além de valorizar os detalhes o levam a ter sucesso em 
seu próprio negócio.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver 
viajando por uma longa estrada. Sofrer acidentes 
sem fi car machucado, solução dos seus problemas 
e mudança para melhorar na vida. Números de 
sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter alto astral em casa: Para afastar os maus 
fl uídos de sua casa e chamar a sorte, você deve 
utilizar uma vela. No quintal ou no jardim, acenda a 
vela em intenção a Nossa Senhora do Desterro (tem 
que ser num lugar que tenha terra) e diga: Nossa 
Senhora do Desterro, dê paz ás almas desterradas 
e as desterre de minha casa. Deixe a vela queimar 
até o fi m e depois jogue o que sobrar no lixo.
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Extermínio
Depois de Caranguejo 

Overdrive, o grupo carioca 
Aquela Cia traz o drama de 
Pedro Kosovski, Guanaba-
ra Canibal, a partir do dia 
20 de janeiro. Em cena, 
estórias e personagens en-
volvidos com o extermínio 
indígena durante a ocupa-
ção e urbanização do Rio 
de Janeiro. Com Carolina 
Virguez, Matheus Macena, 
Reinaldo Junior e outros. 

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de 
Maio, 109, tel. 3350-6300. Sexta 21h; 
sábado 18h e 21h, domingo 18h. Ingesso: 
R$ 30. Até 18/02.

Um respeitável pai de família, por puro fetiche, 
leva para casa uma amante absolutamente inusitada? 
Ou quando, pior ainda, um ladrão aparece e a ambos 
prende no banheiro da residência? E para completar 
a confusão, no desenrolar da estória descobre-se que 
a amante é nada menos do que uma parente próxima 
da mulher traída, um parente a quem ela sempre 
escondeu do marido justamente pelo inusitado do 
seu jeito de ser? Hilariante e surpreendente comédia 
“A Banheira” apresenta uma sequência de cenas 
onde, quanto mais parece que tudo vai se resolver, 
mais tudo se complica. Com dinâmica ágil e surpre-
endente a cada cena, a peça  leva o expectador a 
desmanchar-se em gargalhadas e certamente o faz 
também refl etir sobre muitos valores sociais e morais 
que estão presentes na arte diária de convivência 
humana.Com Du Kammargo, Silvio Toledo, Carol 
Hubner, Reginaldo Faidi e Carolina Stofella. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela 
Vista, tel. 3289-2358. Sextas e sábados às 21h30. Ingressos: R$ 
60 e R$ 70. Até 24/02.

Elenco da peça “Fala Sério, Gente!”.

Sucesso de público e 
crítica, espetáculo teen 
reestreia com texto 
de Thalita Rebouças, 
direção de Jarbas 
Homem de Mello e 
produção de Claudia 
Raia e Kananda Raia

Fala sério que Malu vai 
voltar aos palcos?! É 
mais uma chance de o 

público conferir os dilemas de 
adolescência da personagem 
e se identifi car. Afi nal, são 
muitas questões para resolver 
com pouca idade e hormônios 
à fl or da pele: o primeiro beijo, 
o primeiro amor, os melhores 
amigos para sempre, a sala de 
aula e aquela prova de química 
que ninguém estudou. Será 
que já está na hora de começar 
a namorar? Por que a minha 
mãe insiste em me tratar 
como criança? Como agir em 
um encontro com o crush? A 
fórmula do espetáculo “Fala 
Sério, Gente!”, já aprovada 
pelo público, continua a mes-
ma: os dramas e conquistas 
adolescentes são retratados 
em formato de crônica, de 
forma leve, musical e com 

Walmir Borges

Walmir Borges lança seu terceiro trabalho solo Melhor 
Momento e faz show de lançamento  tocando sucessos 
e novas músicas, como ‘Prisma’, ‘Cada Dia Mais Linda’ e 
‘A Gente se dá tão Bem’.Walmir Borges (voz e guitarra) 
será acompanhado por Daniel de Paula (bateria), Robinho 
Tavares (baixo), Marcio Forte (percussão), Andre Freitas 
(teclados), Will Bone (trombone), Vivi Vigilato (backing 
vocal) e Andre Mota (backing vocal). Ele ainda recebe, 
como convidados especiais, três dos muitos artistas com 
quem já trabalhou: Wilson Simoninha, Dexter e Péricles.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (26) e sábado (27) às 21h30. 

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

“Fala Sério, Gente!”
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muito humor. Malu já é grande 
conhecida do público: ela é a 
protagonista da série de livros 
de Thalita, que são best sellers 
infanto-juvenis, e também está 
na telona na adaptação de “Fala 
Sério, Mãe!”, sucesso de bilhe-

teria. Onze jovens atores levam 
o público por uma jornada de 
alegrias e tristezas dessa fase, 
que é tão emblemática. Com 
Artur Volpi, Caio Menk, Camila 
Brandrão, Gabriela Camisot-
ti, Giovanna Rangel, Isabela 

Quadros, Juliana Moulin, Júlia 
Ritondaro, Rhener Freitas, 
Robson Lima e Thiago Franzé.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 18h. 
Ingresso: R$ 70. Até 25/02.

Lançamento
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Novos inícios
Muitas mudanças estiveram acontecendo para muitos de vocês e 
isto é como um renascimento em uma nova energia e, bem, até é. 
Estes momentos o estiveram preparando para uma grande mudança, 
assim tome medidas para garantir que você está preparado para 
entrar em seus novos contratos. Determine a sua intenção e faça 
as escolhas que são melhores para você. Embora seja importante 
considerar os efeitos que as mudanças têm sobre aqueles que você 
ama, você deve sempre fazer o que é certo e melhor para você a 
longo prazo. Um futuro brilhante é assegurado com determinação, 
com um pouco de trabalho e algumas parcerias criativas. Estes são 
os novos inícios e juntos vocês são mais poderosos. É ao aprende-
rem a trabalhar juntos em direção a um objetivo comum que vocês 
veem a magia que pode acontecer com um bom trabalho em equipe. 
Embora seja bom considerar as tradições do passado, este é um 
novo tempo, assim receba o futuro de suas próprias criações, como 
é agora este tempo. O Mantra para hoje é: “Estou acolhendo esta 
nova e poderosa energia e assumindo o comando de minha vida e 
de meu destino.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn

R
ep

ro
du

çã
o


