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Esta quarta é o primeiro dia da lunação. Lua na fase Nova dá início a lunação de Capricórnio. É o momento de plantar o novo 

e iniciar novas ideias que poderão render muito até a metade de fevereiro. Vênus ainda em contato com o Sol e a Lua reforça 

a necessidade de ter um novo olhar nos relacionamentos afetivos. A Lua em conjunção com Vênus aumenta a amorosidade e 

depois fi ca fora de curso às 04h31 até ingressar em Aquário às 06h33. Na parte da manhã a mente fi ca mais aberta e livre de 

preconceitos. No fi nal da noite Vênus também vai ingressar em Aquário e fazer o amor e a amizade, a fraternidade e a liberdade 

andarem lado a lado. O amor precisa de espaço para manter o que for verdadeiro nesta metade de semana. 
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Permaneça junto das pessoas que 
ama, vai precisar deles para suprir 
o aumento de sua carência afetiva. 
Pela manhã maior facilidade para 
relações afetivas. Não se desespere, 
um novo contato pode gerar otimis-
mo e boa disposição agora que a lua 
é nova. 93/393 – Vermelho.

É o momento de plantar o novo e 
iniciar novas ideias que poderão ren-
der muito até a metade de fevereiro. 
Há chance de maior satisfação nos 
encontros e até nas compras, que 
serão de bom gosto. Mude aquilo que 
não lhe agrada, e procure segurança 
material e emocional.  21/821 – Azul.

Dê mais atenção a quem o ama, para 
receber o mesmo afeto, carinho e 
atenção. A Lua Nova aumenta a 
tendência às inovações e mudanças 
coletivas. O instinto protetor faz 
enxergar as carências das pessoas. 
Demonstre o que sente por quem 
ama e seja feliz. 92/192 – Amarelo.

Manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos será a melhor 
maneira de terminar bem a quarta-
feira. Aproveite e demonstre o que 
sente por seu amor. Este é um bom 
período para iniciar algo, visto que 
com seu astro a Lua na fase nova 
haverá disposição e vitalidade. 
19/319 – Branco.

O sentimento afetivo será muito mais 
importante devido ao envolvimento 
na relação sexual que pode ser 
frustrante. Dedique a sua atenção 
a alguém que o atrai e a quem você 
ama. O fi nal da noite será propicio 
para diálogos e manter boas conver-
sas na intimidade. 56/456 – Claras. 

Fará contatos importantes e pode 
tomar decisões arriscadas, mas não 
queira abraçar o mundo. Esta fase 
de lua Nova é boa para começar o 
que foi preparado. Na metade do dia 
obrigações cansativas tendem a pe-
sar sobre os ombros. 90/290 – Verde.

Na metade do dia obrigações cansati-
vas tendem a pesar sobre os ombros. 
Sexta feira de intensa atividade so-
cial, mas precisa evitar os exageros 
e excessos que sua determinação 
provoca. À noite haverá uma forte 
sensação de vitalidade e de dispo-
sição emocional.  73/273 – Branco.

No fi nal da noite Vênus também 
vai ingressar em Aquário e fazer o 
amor e a amizade, a fraternidade e 
a liberdade andarem lado a lado. O 
amor precisa de espaço para manter 
o que for verdadeiro nesta metade 
de semana. Por isso,  surgem paixões 
e desejos exagerados que abalam a 
saúde. 56/556 – Lilás.

Sexta muito boa para atividades re-
lacionadas ao comércio, com chance 
de lucros. Para ser mais popular no 
trabalho precisa reforçar os vínculos 
na vida pessoal.  Se souber agir pode-
rá aumentar o seu ganho mensal, pois 
o Sol continua na casa do dinheiro e 
da fortuna. 38/438 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes que impulsionarão 
suas atividades neste começo de 
fevereiro. Nesta semana passará a 
desejar maior conforto e bem-estar 
em seu ambiente. Um período de 
força total irá começar logo depois 
do aniversário, por isso aguarde até 
lá. 55/655 – Verde.

Cuide melhor de sua saúde, para que 
não venha a sofrer até o aniversário. 
Evite desabafar problemas, pois as 
pessoas estão mais fechadas ou des-
confi adas e mais carentes também.  
As respostas para as dúvidas estão 
dentro de você mesmo, não procure 
longe o que está perto. 15/215 – Azul. 

Vênus ainda em contato com o Sol 
e a Lua reforça a necessidade de ter 
um novo olhar nos relacionamentos 
afetivos. Difi culdade para se avaliar 
com exatidão pessoas e fatos tende 
a provocar enganos. Procure fi car 
perto da pessoa amada e dê atenção 
à família. 16/516 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Janeiro de 2018. Dia de Santo Antão (protetor 
dos animais), Santa Leonila, São Mariano e Dia do Anjo Hahaiah, cuja 
virtude é a serenidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista Muhammad Ali 
que chega aos 76 anos, o ator Taumaturgo Ferreira que nasceu em 
1956, o ator Jim Carrey que faz 56 anos, o ator Márcio Garcia que é de 
1970 e a atriz Mel Lisboa que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é sempre discreto, tranquilo 
e espiritual. Tende de aprender tudo com facilidade e tem uma memória 
prodigiosa, jamais esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. Tem con-
dições de realizar trabalhos difíceis e ser admirado por isso. Vêem os 
problemas como coisas naturais, que estão aí para serem enfrentados e 
resolvidos no menor tempo possível. As difi culdades aparecem quando 
essa lógica poderosa precisa lidar com os sentimentos e a fragilidade 
de outros seres humanos. No lado negativo, abusa da confi ança dos 
outros e se torna indiscreto e mentiroso.

Dicionário dos sonhos
NOIVADO - Tudo depende do modo como está a noiva ou 
o noivo. Ver noivos bem vestidos, bonitos e alegres, indica 
alegria e felicidade na vida. Mas se for ao contrário, terá 
problemas à enfrentar. Ser o noivo ou a noiva, novo amor. 
Sonhar que é noivo (a) sendo casado, nascimento em fa-
mília. Que você abandona, reconciliação. Vê-lo ir embora, 
mudança de vida. Números da sorte: 04, 12, 22, 31, 47 e 65.

Simpatias que funcionam
Para assumir um compromisso sério: Para fi rmar 
namoro: plante uma muda de comigo-ninguém-pode 
em uma lata ou vaso de barro. Escreva o seu nome e o 
do seu namorado em um papel e enterre junto à plan-
ta. Deixe a planta num lugar da sua casa em que bata 
bastante sol. Se quiser desfazer a simpatia, é só tirar o 
papel e jogá-lo no lixo. Não se esqueça de lavar bem as 
mãos após o manuseio com a planta, pois ela é tóxica.
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Refl exõesSampa 
A Orquestra Instituto GPA, formada 

por jovens de 12 a 21 anos,  apresenta 
repertório com destaque para um dos 
maiores clássicos do samba paulista, Trem 
das Onze, de Adoniran Barbosa, e obras 
escritas para São Paulo, como a Sinfonia 
Paulistana, além de Parabéns a Você e te-
mas do repertório do grupo, como Mourão 
e Palladio, sob regência do maestro Daniel 
Misiuk e direção artística de Renata Jaffé.
Um dos diferenciais da orquestra é sua 
metodologia de aprendizagem. O Método 
Jaffé, criado pelo violinista e professor 
Alberto Jaffé, trabalha o ensino de violino, 
viola, violoncelo e contrabaixo de forma 
conjunta, desde a primeira nota, sem 
necessidade de estudo individual. Com 
tradução simultânea em libras.

Serviço: Museu da Casa Brasileira, Jardim Paulistano, 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705. Quinta (25) às 11h. En-
trada franca.

Nota- lançamento
Estrela da música brasileira, Elza Soares 

está em estúdio preparando seu octogésimo 
primeiro álbum. O disco, que está sendo 
gravado entre os estúdios Red Bull (São 
Paulo) e Tambor (Rio de Janeiro), tem pre-
visão de lançamento para abril desse ano. O 
nome escolhido, “Deus É Mulher”, refl ete a 
temática polêmica e engajada das músicas. 
O título também traz a ideia de sucessão de 
“A Mulher do Fim do Mundo”, o disco mais 
recente onde Elza denunciava uma forma 
de pensamento ainda arcaico, propondo o 
fi m de uma era essencialmente machista e 
preconceituosa. O novo trabalho sugere o 
nascimento de uma nova era, conduzida pela 
energia feminina. Com,  Marcelo Cabral (baixo 
e Bass Synth), Rodrigo Campos (cavaquinho e 
guitarra), Kiko Dinucci (guitarra, sintetizador 
e sampler). Reforçando a presença feminina 
no novo álbum, o time ainda conta com Mariá 
Portugal (bateria, percussão e MPC) e Maria 
Beraldo (clarinete e clarone). 

“Theatro Misterioso”

Três figuras misteriosas 
chegam carregando grandes 
trouxas. Delas, retiram curiosos 
personagens que reinventam 
um mundo de fascínio e mis-
tério. Um show de variedades, 
um espetáculo de fi guras fan-

tásticas, um fabuloso desfi le de 
criaturas que aparecem, para 
rir, imaginar e sonhar no infantil 
“Theatro Misterioso”.

Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 
109, República. Sábado (20) às 16h. Entrada 
franca.

A comédia faz sucesso há 30 anos.

A comédia de maior 
sucesso do teatro 
brasileiro comemora 
30 anos de sucesso 
ininterrupto

A peça “Trair e Coçar 
é Só Começar” gira 
em torno de meras 

hipóteses de adultérios, 
geradas por equívocos e 
confusões provocadas por 
uma empregada, que se apro-
veita da desconfi ança geral 
entre os casais do enredo 
para subornar seus patrões 
e amigos. A estória conta 
com três casais, um padre 
e um vendedor de jóias que 
se torna, sem querer, o pivô 
de uma série de suspeitas 
de traição. É uma comédia 
de costumes com todas as 
confusões do gênero. Tem 
como fi o condutor a empre-
gada Olímpia que complica 
e descomplica a ação e uma 
série de personagens à beira 
de um ataque de nervos. 
A peça acumula números 
impressionantes mais de 6 

“Trair e Coçar é Só Começar”
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milhões de espectadores, mais 
de 9 mil apresentações, 4 ve-
zes no Guiness Book, Prêmio 
Quality Cultural e homenagem 
pela Assembleia Legislativa 

de São Paulo. Com Anastácia 
Custódio, Carlos Mariano, 
Mario Pretini, Lara Córdula, 
Carla Pagani, Miguel Bretas, 
Ricardo Ciciliano, Siomara 

Schröder e Beto Nascimento.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 
2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. Sextas 
e sábados às 21h30 e aos domingos às 18h. 
Ingressos: De R$ 70 a R$ 90. Até 25/02.

Alexandre Borges

Após temporada de sucesso em São Paulo, o recital 
de música e poesia Poema Bar retorna à capital paulista 
para duas únicas apresentações. Enquanto Alexandre 
Borges declama versos dos poetas, o pianista português 
João Vasco interpreta músicas que vão do fado às canções 
brasileiras e harmonias improvisadas. A dupla conta com 
participação das cantoras Mariana de Moraes (neta de 
Vinicius) e da lusitana Sofi a Vitória. No repertório, canções 
como “Amor em lágrimas”, “Acalanto da Rosa”, “Eu não 
existo sem você”, de Vinicius de Moraes e “Tenho dó das 
estrelas”, de Fernando Pessoa, entre outras. A montagem 
propõe um novo olhar sobre a obra de dois poetas que, 
apesar de retratarem épocas diferentes, traduzem em 
versos, a ampla cultura de seus países. O humor ácido e 
as paixões de Vinicius se unem ao romantismo de Pessoa 
em um show para ser visto, ouvido e, sobretudo, sentido.

 
Serviço:  Teatro do SESI-SP, Av. Paulista, 1313. Terças (30/01 e 06/02) às 

20h30. Entrada franca.

Musical
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Medo
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba .. QUE 
MEDOS NADA MAIS SÃO QUE 
ESTADOS DE ESPÍRITO... 
No momento em que você se 
deparar com medo de alguma 
coisa se pergunte: 
“Por que estou tornando isso 
real? O que há dentro de mim 
que me leva a fazer isso? “ Há 
uma enorme diferença entre 
medo e cautela. A cautela faz 
com que nos movemos com 
cuidado, o medo nos deixa 
parados, paralisados. Evite a 
paralisia a todo custo. Não é 
bom para a alma - e isso não 
leva a lugar nenhum.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

“Theatro Misterioso”
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