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Esta quinta, o oitavo dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas 

ou perigosas. Lua faz aspectos negativos com Urano e Júpiter que tendem a nos deixar inquietos e incomodados, 

porém mesmo assim podemos encontrar estabilidade. A Lua em bom aspecto com Saturno aumenta a segurança 

apesar das difi culdades. A tarde será positiva para conversar e colocar as nossas novas ideias. A Lua em aspecto 

positivo com Mercúrio traz equilíbrio entre razão e emoção. No início da noite a Lua ingressa em Touro e o astral 

fi cará tranquilo. A Lua em harmonia com Vênus facilita as relações sociais e amorosas no fi nal do dia.
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Agindo de forma mais prática com 
a Lua em Touro anoite, terá algum 
benefício imediato nesta quinta. 
Verá de uma forma mais ampla o 
que deve viver neste ano. O fi nal 
da noite e a madrugada de sexta 
darão ânimos elevados devido ao 
bom aspecto da Lua com Júpiter. 
78/578 – Vermelho.

Precisa manter suas emoções sobe 
controle diante da facilidade para se 
melindrar. É também aconselhável 
adiar compromissos importantes 
no setor fi nanceiro e as assinaturas 
que levem a obrigações. Em breve 
aquilo que a perturba irá se acalmar 
e terminar. 67/467 – Azul.

Elimine aquilo que não for mais 
útil, livre-se do que não serve mais 
entre seus bens e objetos pessoais. 
Doe ou ajude alguém com o que 
não precisa e não usa mais. À noite, 
um aspecto da Lua com Vênus, dá 
uma boa concentração e melhora as 
percepções, além das aparências. 
71/771 – Amarelo.

Com a Lua em Touro a noite terá 
um pouco mais de calma e um bom 
senso prático nas atividades. Evite 
atritos devido ao desgaste que isto 
provoca para sua imagem perante 
os outros. As atitudes egoístas 
afastam as pessoas e o levam a fi car 
só. 44/344 – Branco.

Conte com a ajuda de pessoas ami-
gas para suas realizações, desejos e 
ambições se realizarem. Deve adiar 
compromissos importantes no setor 
fi nanceiro e tudo que comprometa. 
É tempo de desenvolver seu lado 
mais amável nas relações afetivas. 
56/256 – Amarelo. 

A Lua em aspecto positivo com 
Mercúrio traz equilíbrio entre razão 
e emoção. Precisa expandir seus re-
lacionamentos, fazer novos amigos e 
conhecer ambientes diferentes será 
melhor. As relações sentimentais 
fi cam mais fi rmes, podendo viver 
bons momentos na vida sexual. 
55/355 – Verde.

É aconselhável adiar compromissos e 
tudo que leve a obrigações de longo 
prazo ou até a implantação de mudan-
ças acentuadas. Muita afetividade no 
relacionamento amoroso. Isso torna 
o senso prático nas atividades e a 
concentração ótimos nesta quinta-
feira. 34/234 – Verde.

Lua em Touro ajuda a manter a 
calma e o senso prático na tarde 
desta quinta, seu dia favorável da 
semana. A tarde mantenha a roti-
na sem inovações e a noite estará 
mais sociável e disposto. Qualquer 
problema será resolvido neste seu 
dia favorável da semana se agir. 
60/460 – Azul.

Com a Lua em Touro no fi nal do dia, 
estará mais prático e concentrado no 
que importante logo mais à tarde, 
agindo de forma séria e sábia. A 
Lua em bom aspecto com Saturno 
aumenta a segurança apesar das 
difi culdades. Noite positiva para 
conversar e colocar as nossas novas 
ideias. 63/563 – Marrom.

Lua faz aspectos negativos com Ura-
no e Júpiter que tendem a nos deixar 
inquietos e incomodados, porém 
mesmo assim podemos encontrar 
estabilidade. Um bom discerni-
mento emocional, mas fragilidade e 
melindre podem atrapalhar e tirar a 
boa disposição para novos contatos. 
67/667 – Azul.

Precisa evitar o início de qualquer 
projeto de algum risco. A Lua em 
Touro a noite o leva a pensar com 
mais seriedade visando melhorar a 
situação profi ssional.  Nas relações 
afetivas o carinho estimula à sensu-
alidade levando a relacionamentos 
duradouros. 33/233 – Cinza

Com a Lua indo para o signo de Touro 
a noite prepare-se para mostrar sua 
amabilidade nas relações. Há neces-
sidade de maturidade emocional 
para todo o dia, saber o que se deve 
fazer, sem infantilidade. Aproveite e 
faça uma revisão de suas condições, 
sem iludir-se. 21/821 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Tarcila, São João 
Neuman, Santa Emiliana, São Eduardo e São Simeão Estilita. Dia dos 

Gênios da Humanidade, cuja virtude são os desafi os. Hoje aniversa-
ria o rei da Espanha Juan Carlos de Borbón que chega aos 80 anos, a 
atriz Diane Keaton que nasceu em 1946, o cantor Marilyn Manson que 
completa 48 anos e a atriz Julia Almeida que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é carismático, muito dedicado e 
com senso de seus objetivos. Boa aparência e originalidade ao vestir-se. 
Também é prático e realista ao enfrentar os desafi os da vida. É também 
sempre muito desconfi ado dos motivos e intenções das pessoas. Por 
isso, perde chance de relacionar-se com pessoas úteis que poderia 
ajudá-lo a impulsionar seus planos e ajudar a realizá-los. Tende a ser 
muito prudente em tudo, até mesmo nas pequenas tarefas. Sendo lento 
e metódico, jamais desiste dos seus ideais, até alcançá-los.

Simpatias que funcionam
Obter sorte e harmonia no lar? Durante 1 mês, nas 
manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal grosso em 
cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém veja. 
Enquanto isso, mentalize que está neutralizando todas as 
energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo 
proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso nas 
manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Ama-
rela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: ad-
versidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.
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Uma carta escrita pelos índios 
guarani kaiwoá, em 2012, despertou 
o interesse do diretor Fernando 
Nicolau para a condição indígena no 
país

No texto, pediam que sua morte fosse 
decretada, em vez de tirarem sua terra. 
Sensibilizado, convidou o dramaturgo 

Fernando Marques e a atriz Adassa Martins para 
mergulharem numa densa pesquisa. Juntos, 
iniciaram o processo de criação do monólogo 
“Se Eu Fosse Iracema”, que estreia dia 13 de 
janeiro. A peça propõe um olhar sobre o universo 
indígena brasileiro, transitando entre a tradição 
e a sua situação atual. 

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, tel. 3340-2000. Sextas 
às 21h30 e sábados às 19h30 e domingos às 18h30. Ingressos: R4 20 
e R$ 10 (meia). Até 12/02.

Após recesso de fi nal de 
ano, a exposição As Cores do 
Sagrado, do artista Carybé 
reabre esta semana. A cura-
doria está a cargo da fi lha do 
artista, Solange Bernabó. No 
total, são 50 obras do artista 
que tem como principal fonte 
de inspiração as tradições do 
candomblé. A seleção buscou 
privilegiar a sintonia entre 

técnica e fases do artista. As 
imagens presentes na exposi-
ção foram produzidas ao longo 
de 30 anos de pesquisas, entre 
1950 e 1980, e são registros de 
vivências pessoais do artista 
nos terreiros de candomblé 
que frequentava. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Pra-
ça da Sé, 111, Centro. De terça a domingo 
das 9h às 19h. Entrada franca.

“Se Eu Fosse Iracema”

SEMEADURA: Portanto comerão do fruto do seu procedimento e 
dos seus próprios conselhos fartarão. Pv. 1:31. Pela qualidade dos 
grãos que semeias, conheceremos o sabor do fruto do teu plantio. 
Na hora da semeadura é conveniente lembrar do alimento que te 
convém. As idéias que alimentas no convívio interno são sementes 
de luz ou de trevas que podes plantar na lavoura mental do teu 
próximo. Cuida ao falar aos outros porque os teus pensamentos 
retornarão imantados de todos aqueles com os quais se afi nizam. 
A sementeira fala muito alto ao semeador. Sê o chão mental do 
teu irmão somente naquilo que tens em ti. O tempo e o progresso 
dar-te-ão a força da seleção, para que possas plantar grãos de luz 
nos corações carentes de paz. Enquanto não saíres da indagação 
fi losófi ca, a dúvida não te deixará. A vivência da verdade estabiliza 
a alma para uma serenidade imperturbável. Os conselhos ofertados 
aos outros, exigir-te-ão os mesmos procedimentos. Admira um 
milharal em imensos campos, embelezando a natureza e percebe 
que foram grãos do mesmo milho entregues à fertilidade do solo. 
Se queres admirar idéias ilustres, pensamentos superiores, páginas 
iluminadas - planta as sementes da sabedoria e do amor; elas te 
retornarão com frutos  enriquecidos. O egoísmo é o teu próprio 
inimigo porque te impede de viver feliz. O desprendimento é 
capaz de levar a alma à abundância por fazer parte integrante 
do reino de luz. Faze alguma coisa pelos outros, onde a vida te 
situou. A tua capacidade é imensurável no campo de ajudar, em-
bora não o percebas. O teu coração bate  usando energia divina 
cedida por Deus, assim como os teus pensamentos nascem da 
mente pelos arcanos do Senhor. A vida é uma troca incessante 
de forças que desconhecem exigências, pelo amor que circula 
livremente no infi nito. (De "Gotas de Fé", de João Nunes Maia, 
pelo Espírito Carlos)

André Neves é um dos 

principais nomes da literatura 

infantil contemporânea.

“Literatura infantil para além 
do livro”. O que isso quer dizer? 
Para o escritor e ilustrador 
André Neves, é o caminho para 
ampliar a ideia que a maior parte 
das pessoas têm do que é “livro 
infantil”. Afi nal, livros infantis 
são só para as crianças? Imagem 
também é literatura? Com essas 
e outras interrogações para 
provocar acontece a exposição 
“Nuno e as coisas incríveis. O 
título da mostra é o próprio 
nome do livro.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França 
Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. De 
segunda a sábado dàs 10h às 18h. Entrada 
franca. Até 30/01.
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Literatura infantilSagrado

Obra da exposição

“As Cores do Sagrado”, do artista Carybé.

Reprodução

“Bruta Flor”
Intolerância e homofobia marcam “Bruta Flor”, na trama, os atores 

mergulharam sem rede de proteção em um texto denso que trata da 
homofobia internalizada e sua possível consequência trágica. A dra-
maturgia aborda o relacionamento de dois homens, Lucas e Miguel 
que se encontram presos em um lugar desconhecido e começam a 
relembrar a trajetória deles, desde a adolescência.

Serviço: Teatro Viga Espaço Cênico. Rua Capote Valente, 1323 – Pinheiros (ao lado 
da Estação Sumaré do metro linha verde). De 18 de janeiro a 23 de fevereiro - Quartas 
e Quintas às 21h. Ingressos: R$70,00 e $35,00 (meia entrada)
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