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Esta quinta é o décimo oitavo dia da lunação. A parte da manhã pode ser um pouco tensa e nervosa. A Lua faz 

aspectos difíceis com Marte e Júpiter que podem levar a cometer atos imprudentes.  Saber controlar a arrogância 

será essencial. A tarde e à noite devem ser mais leves e tranquilas. A Lua em Leão faz bom aspectos com Mercúrio 

e Urano que facilitam a comunicação e podem trazer boas novidades. Muito brilho e disposição no fi nal da tarde 

e começo da noite. Às 21h11 a Lua fi ca fora de curso e permite uma boa noite de tranquilidade e um bom sono. 
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Preste atenção para não deixar 
dúvidas de suas boas intenções no 
trabalho. A Lua em Leão dá um clima 
de alegria e descontração para os 
contatos sociais e afetivos. Lua em 
aspecto com Mercúrio e com Urano 
que ajuda a enfrentar e a resolver 
qualquer desafi o. 56/556 – Azul.

Um dia de agilidade e dinamismo 
para lidar, comprar e vender apare-
lhos eletrônicos. A inteligência fi ca 
ativada. Muita felicidade se apostar 
naquilo que seja realizado em longo 
prazo e bem pensado. Precisa ser 
objetivo e prático na sua forma de 
agir. 88/488 – Verde.

Mercúrio em aspecto com Urano 
ajuda a resolver qualquer desafi o, 
assim como aumenta a facilidade 
para lidar com novas tecnologias e 
coisas que você deixou para depois. 
Deve fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. 93/893 – Amarelo.

Nesta quinta poderá ser mais difícil 
manter a disciplina, pois estará bem 
mais indulgente. Há uma positiva e 
franca disposição para o uso prático 
de nossos dons pessoais. Evite forçar 
uma situação ou teimar diante do 
que não pode ser realizado como 
idealizou. 27/827 – Branco.

O aspecto planetário com a Lua 
em seu signo nesta quinta ajuda a 
iniciar coisas que serão duradouras 
e confi áveis. Mas cuidado com impre-
vistos e situações inesperadas. Faça 
um esforço para manter uma boa 
imagem pessoal junto das pessoas. 
21/621 – Amarelo.

A noite a Lua fi ca fora de curso na 
fase Cheia e pode causar tensão 
até entrar em seu signo na sexta-
feira.  A praticidade assume papel 
importante na lida com os pequenos 
desafi os do dia a dia. Aguarde um 
pouco mais para alcançar maior 
estabilidade. 44/544 - Verde.

As relações afetivas que forem ini-
ciadas nestes dias serão duradouras 
e confi áveis. Com a Lua em Leão 
anime-se para as relações sociais e 
os contatos afetivos. Ajude alguém 
e viverá um clima de alegria e des-
contração pelo reconhecimento do 
seu próximo. 22/522 – Bege.

Com a Lua em Leão poderá tomar 
uma posição pioneira e corajosa. 
Faça tudo com prazer com gosto e 
dedicação, com uma positiva e fran-
ca disposição para o uso prático de 
nossos dons pessoais. Viverá um dia 
de alegrias sociais e sentimentais. 
10/810 – Azul.

Procure encontrar os parceiros 
certos para os seus negócios. Use 
de bom discernimento do que deve 
ser usado na solução dos pequenos 
problemas.  Uma parceria inespe-
rada melhora a vida material. Pode 
aumentar os lucros através de novos 
negócios ou novo trabalho que reali-
zar. 91/891 – Verde.

Em breve terá uma visão nova do 
futuro e do que pretende sabendo 
lidar com os pequenos desafi os do 
cotidiano. Mais alguns dias e começa 
a sua melhor fase do ano, depois do 
aniversário.  As relações íntimas 
pedem novos interesses ou até uma 
parceria nova. 41/941 – Azul.

A Lua faz aspectos difíceis com 
Marte e Júpiter que podem levar a 
cometer atos imprudentes.  Saber 
controlar a arrogância será essen-
cial. Este é um dia de agilidade e 
dinamismo para lidar, comprar e 
vender aparelhos eletrônicos. A 
inteligência fi ca ativada e não vai 
errar. 54/654 – Branco.

Procure ouvir as pessoas e chegar a 
um consenso de opiniões e depois, 
comece a agir imediatamente. Pode 
ter maior facilidade para enfrentar e 
vencer os pequenos desafi os do dia 
a dia. A Lua cheia em Leão dá brilho 
e boa disposição para se divertir até 
a noite. 29/129 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 04 de Janeiro de 2018.  Dia de Santa Ângela de Foligno, 
São Caio, São Hermes e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude é a espiritua-
lidade. Hoje aniversaria a atriz Zilda Cardoso faz 82 anos e o vocalista 
do R.E.M., Michel Stipe que nasceu em 1960 e a atriz Manu Gavassi 
nascida em 1993.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é inovador e curioso e tem muita 
energia; autoritário e com tendência a não ocupar cargos subalternos. 
É charmoso, talentoso, divertido e bastante sociável. Pensa sem parar o 
tempo todo, mesmo sobre coisas, como os sentimentos, diante dos quais 
a razão tem muito pouco a fazer. Desde cedo tem ideias próprias, mas 
nem sempre dá às pessoas com quem convive a liberdade para afi rmar 
e defender pontos de vista muito diferentes daqueles que considera 
correto. Por pensar demais, desenvolve uma capacidade extraordinária 
de resolver problemas facilmente.

Dicionário dos sonhos
BERÇO  – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Simpatia para quando precisar de mais di-

nheiro: Em uma noite de Lua Cheia, pegue uma 
nota de dinheiro em perfeito estado (nova e sem 
rasuras) e de alto valor e coloque em cima da sua 
cabeça em direção à Lua. Feito isso, repita a frase: 
“Linda Lua, querida amiga, você tem o poder de 
trazer abundância… ajuda-me para que essa nota 
dobre, triplique e se multiplique por 1.000 (o valor 
é aquele que se quer, pode ser 1 milhão, 10 milhões 
etc).” Ao fi nalizar, vire a nota do outro lado e repita 
a frase. Repita este ritual sempre que precisar de 
mais dinheiro.
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"Boi", em
"bucólico"

Letra do
cifrão
(Fin.)

Componen-
te da pasta
de dente
(símbolo)

Palmeira
do MA, de
semente 

oleaginosa

Cheio de
(?): pre-
tensioso

(?) peterê,
comida

votiva do 
candomblé

"Doctor",
em PhD

"(?) do
Picapau

Amarelo",
série

Habitação
comum em
pousadas
de inverno

Nona letra
grega

Pode ser
simples ou
composta
(Quím.)

Sensação
que causa
prazer ao 
masoquista

Imitam o
som de

aves

"(?),
peão!",
frase de
rodeios

"Quoci-
ente",

em Q.I.

"Quem
avisa,

amigo (?)"
(dito)

Formato
da curva

de retorno

Muita
pressa;
sofre-
guidão

Plural de
modéstia
(Gram.)

Perdeu de
4x1 do

Brasil, em
2017 (fut.)

Desinência
verbal do
infinitivo

"Rotação",
em RPM

(Fís.)

François
Rabelais,
escritor
francês

Leão, em
inglês

Imagem; 
ilustração

ONG dos sem-terra
"Vida", em "Bioética"

Lar de Tar-
zan (HQ)

O último
filho na

ordem de sucessão
do trono britânico

Melancólicos
Prato tradicional da
ilha de Marajó, no

Pará

Programa
turístico
que pode

incluir
visita a

sítios ar-
queológicos
Anormali-

dade
física ou

anatômica

Sobra
(bras.)

O polo
austral
(Geog.)

Isaac Asi-
mov, escri-
tor dos EUA
Debaixo de

Tesouro
público 

Sambista
de "Eu e

Você
Sempre" e
"Coisa de

Pele"

Espancar
Pegadinha

pelo
telefone

Ao (?): 
a esmo

(?) Refaeli,
modelo

Forma da 
cantoneira

Dar (?) a:
estimular
a conver-
sa com

(alguém)

"Ah, tá!", no meme
da internet

Software de comando
de voz da Apple

Rádio
(símbolo)
Anel, em

inglês

Engatou 
(a marcha)

Atreve-se

3/erã — mst. 4/iota — lion — ring — siri. 6/erário.
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Infantil
“A Bruxinha” faz ao público um convite à imaginação e ao desenvol-

vimento da criatividade. A personagem gráfi ca da premiada autora e 
ilustradora Eva Furnari, com mais de 30 anos de aparições em livros e 
tirinhas, ganha corpo - e alma - de boneco, e leva para os palcos toda a sua 
graça, simpatia e inusitado senso de humor, vivendo suas aventurinhas, 
manias e caprichos. Transforma almofadas em dragões, um balde e uma 
vassoura em príncipe, dá vida a sapatos que dançam um caliente tango, 
e assim por diante, até que um monstro muito desajeitado deseja testar a 
sua varinha de condão. A partir daí, uma ágil sucessão de imagens narra 
o duelo do Monstro com a Bruxinha e seus amigos, como que em uma 
cena de desenho animado, para que, por fi m, tudo acabe em uma grande 
brincadeira. O Monstro vira mais um amigo para a divertida “trupe” de 
nossa heroína. Com simplicidade e momentos de poesia, a Bruxinha 
cativa e encanta com suas pequenas manias, gestos e jeitos. Ela revela 
outra face da realidade carregada de fantasia. Prêmio Mambembe 1995, 
melhor Direção Para Teatro Infantil,  Indicação para Melhor Espetáculo.

Serviço: Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Junior, 1089, Jd. das Acácias. Quartas 
(10,17 e 24) às 16h. Ingressos: R$ 50 e R$25 (meia).

Maria Bia e Fabio Rhoden.

Os atores Fabio Rhoden e Maria Bia estão na comédia de 
Luciana Guerra Malta, As Loucuras que as Mulheres Fazem 
com estreia marcada para o dia 12/1. No mote um jovem casal 
em crise decide viver em apartamentos separados para tentar 
entender os problemas de sua relação. Direção: Dan Rosseto.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Sumaré, tel.  3868-2535. Sextas e sábados 
21h30. Ingresso: R$ 60. Até 03/03.

Som cheio de suingue e 
infl uenciado pelo jazz

Kick Bucket o quarteto que con-
quistou o público tocando nas ruas 
de São Paulo com som cheio de 

suingue e infl uenciado pelo jazz apresenta 

as músicas do EP ‘Terminal Capelinha’ 
(2017), trabalho que explora sonoridades 
do funk, jazz, soul e música eletrônica. 
Formado pelo baterista Bruno Kioshi, Tia-
go Kim (saxofone), Levy Santiago (baixo) 
e El Cid (teclado), o quarteto chamou a 
atenção do público principalmente pela 
performance de Kioshi, que utiliza baldes 

como seu instrumento musical. Um fato 
interessante sobre a relação dos artistas 
com o instrumento é que todo o EP de 
estreia foi gravado com os mesmos baldes 
utilizados nas ruas.

Serviço: Sesc Interlagos, Av. Manuel Alves Soares, 
1100, tel. 5662-9500. Sábado (6) Às 14h. Entrada franca. 

Divulgação

Cena da peça “Sassaré: quem sabe virar cambalhota?”.

Daniel e Teresa são de uma cidade que se chama Sas-
saré, onde tudo parece ser perfeito. Ou quase tudo: em 
Sassaré, ninguém sabe virar cambalhota. Para conseguir 
superar esta difi culdade, a dupla vive uma aventura 
cheia de desafi os na qual a imaginação e a brincadeira 
são seus principais instrumentos no infantil “Sassaré: 
quem sabe virar cambalhota?”. Com Elisa de Oliveira e 
Mariana Beatriz Taques.

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothmann, 185, tel. 3332-3600. Sábados às 18h, 
(Exceto dia 13/01). Entrada franca. Até 20/01.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Tempo Perfeito

Confi e que as coisas estão acontecendo
Quando você pedir que as coisas se ali-
nhem em seu processo de criação, você 
deve aprender a confi ar que isto acontece-
rá, com certeza, e você saberá quando for 
o momento certo, e assim também todos 

aqueles belos seres que estão prontos para 
se apresentarem e ocuparem o seu espaço. 
Confi e não apenas no tempo divino, mas 
no tempo perfeito.
Ao mudar esta mentalidade, observe 
como o Universo conspira com você de 
maneiras gloriosas para que as coisas 
aconteçam. Deixe de lado as expectativas, 

e aproveite o momento do agora e o seu 
desdobramento. Você chegará lá, sem 
dúvida e saberá quando chegar.
O Pensamento para hoje é: “Tempo Per-
feito! É com certeza, e você irá saber!”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Michel Waisman
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sFatos políticos inspiram a 
peça escrita por Fabio Brandi 
Torres, Michel III - “Uma Farsa 
à Brasileira” que estreia no pró-
ximo sábado (6). O personagem 
central, Michel (interpretado 
por Marcelo Diaz), é um aspi-
rante ao trono que, cansado 
de viver em segundo plano na 
hierarquia, resolve conspirar 
para assumir a coroa. Com 
Amazyles de Almeida, Martha 
Meola, Fabiano Medeiros, Lena 
Roque e Michel Waisman

 Serviço: Teatro dos Arcos, R. Jandaia, 
218, Bela Vista, tel. 3101- 8589. Sábados e 
domingos às 19h. Entrada franca. Até 28/01. 

Comédia


