
Banda Blitz

O grupo Blitz faz o lança-
mento do CD “Blitz Aventuras 
ll”, disco repleto de músicas 
inéditas, que conta com par-
ticipações especiais de MC 
Cert, do grupo Cone Crew, 
Zeca Pagodinho, Frejat, Seu 
Jorge, Sandra de Sá e Para-
lamas do Sucesso. Tocando 
juntos há aproximadamente 
10 anos, a banda é composta 

por: Evandro Mesquita (vo-
cal, guitarra), Billy Forghieri 
(teclados), Juba (bateria), 
Rogério Meanda (guitarra), 
Cláudia Niemeyer (baixo), 
Andréa Coutinho (backing 
vocal) e Nicole Cyrne (backing 
vocal).

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (13) e 
sábado (14) às 21h30. Ingresso: R$ 100.
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Bairro
carioca de
Noel Rosa

Produção
do canal
Porta dos
Fundos

Signo zo-
diacal cujo
símbolo é
a balança

Antônio
Olinto,
escritor
mineiro

Cama por-
tátil para

transporte
de feridos

Cidade de
estância
hidromi-

neral (RS)

Exército
Brasileiro

(sigla)

Formato
da cruz 

franciscana

Alvo de
detetores
usados por
policiais

Marisa
Monte,
cantora

brasileira

Ambiente
Virtual de 
Aprendiza-
gem (sigla)

Índice de
correção

monetária
(sigla)

Peça au-
sente na
montaria
indígena

"O bom
filho à (?)

torna"
(dito)

João (?)
Ribeiro,
escritor 
baiano

Fontana di
(?), fonte
turística 
de Roma

Dar
palpites 
no jogo

(gír.) 

"(?)-me",
filme com
Antonio

Banderas 
"(?)

Segredo",
sucesso do

pagode

Transporta
a urina do
rim até a
bexiga

Poeira, 
em inglês

(?)
Morales, 

presidente
boliviano

O avô 
de Jesus

Cristo
(Bíblia)

Como é
chamado 
o veículo
de comu-
nicação 

sensacio-
nalista
(pop.)

Grand (?): os 4 maio-
res torneios de tênis

Colecionador ou
amante de livros  

Coordenador da
 Seleção Brasileira

escolhido após a Copa
A classe dos ricos

Situados
no campo

Sanduíche
de (?): tra-

dicional
lanche da

capital
paulista

Acender 
novamente
Etiqueta,

 em inglês

Apologia; 
elogio (fig.)
"Força",
em FAB

Erma

Vira-(?), o
típico cão

de rua

Santa (?):
o Vaticano
Relativo a
Portugal

"Compa-
nhia",  em
"coautor"

Doente,
em inglês

Os
foguetes

que levam
pessoas a

bordo

Montagem
de cenas

usada para 
divulgação
de filmes

(Cin.)

Os ímãs,
por sua
natureza 

Cumpri-
mento e

saudação
popular

Elétron
(símbolo)
Ponto, em

inglês
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3/dot — ill — tag. 4/dust — iraí — slam. 5/trevi. 7/trailer.
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Esta sexta, o nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arrisca-
das ou perigosas. De manhã a Lua faz aspectos negativos com Urano e com Júpiter que nos deixam inquietos 
e incomodados, embora se possa manter a estabilidade. A Lua em bom aspecto com Saturno ajuda a superar 
as difi culdades. A tarde será positiva para conversas e dar início a uma nova atividade. A Lua em aspecto 
com Mercúrio ajuda a equilibrar as coisas. No início da noite a Lua em Touro em bom aspecto com Vênus 
facilita as relações.
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A Lua em Touro amplia a capacidade 
para a relação social por isso este é 
um dia para impulsionar as ativida-
des em andamento que terão ajuda 
a mais para ter um impulso para 
o crescimento. No amor é preciso 
calma e tranquilidade, evitando 
rompimentos através da diplomacia. 
89/489 – Verde.

Fique mais perto de alguém que 
o incentive e impulsione a encon-
trar soluções. Assim virão bons 
resultados em breve. Desde manhã 
aumenta a procura pela novidade e 
diminui o apego à rotina. Direcione 
melhor a sua energia e olhe além 
das aparências e evite a teimosia. 
16/416 – Cinza.

Evite atitudes que imponham sua 
opinião própria a quem convive. 
Cuidado com a perversidade emo-
cional. É preciso manter a mente 
mais aberta e aceitar opiniões antes 
de agir. Este é um bom dia de Lua 
Crescente para encaminhar as ques-
tões e andamento e obter soluções. 
53/453 – Amarelo.

A Lua em Touro torna o momento 
bom para algo social e cultural, de 
viver coisas em que se sinta especial. 
Inicie viagens ou faça algo muito bem 
programado. Participe mais social-
mente através de viagens e estudos. 
O convívio amoroso promete mo-
mentos felizes.  38/238 – Branco.

O dia aumenta a procura pelo social 
e diminui o apego à rotina doméstica 
e ao lar. Dedique-se ao descanso e 
a recuperação das suas energias no 
fi nal do dia. Ao fi nal da tarde há a 
tendência de o clima ser mais pes-
simista e um tanto sobrecarregado 
pelas obrigações e deveres. 22/322 
– Amarelo.

Use a capacidade de observação que 
torna o raciocínio lúcido. Fique mais 
perto de alguém querido e procure 
ver além dos seus próprios olhos. A 
tarde será positiva para conversas 
e dar início a uma nova atividade. 
A Lua em aspecto com Mercúrio 
ajuda a equilibrar as coisas. 91/291 
– Verde.

Logo viverá um período de felicidade 
intensa no lar e com a família. Um 
novo amor poderá surgir até o início 
de fevereiro. Os sentimentos fi cam 
mutáveis e diminui o apego à rotina 
doméstica e ao lar. A atividade sexual 
deve ser intensa, aproveite cada 
momento. 20/420 – Verde.

Com a Lua plena em Touro esta 
sexta é um dia para impulsionar as 
atividades em andamento que terão 
ajuda a mais para ter um impulso 
para o crescimento. Poderá tomar 
iniciativas e resolver questões. Po-
rém só tome atitudes sem colocar 
em risco sua liberdade de agir. 
99/299 – Azul.

Agindo depois do aniversário terá 
boas chances de encontrar um novo 
caminho em sua vida. Depois de su-
peradas as instabilidades da fase mais 
delicada do ano o Sol na casa dois vai 
aumenta a energia e dar maior agi-
tação. Conduza os relacionamentos 
sem atritos e agressividade. 59/159 
– Marrom.

Por enquanto, imagine os seus planos 
e acredite em um dos seus sonhos 
que logo se realizará. Antes do ani-
versário mantenha a rotina, mesmo 
no ambiente do lar onde o apego 
diminui. Saiba esperar o momento de 
agir que chegará depois do início do 
novo ano astral. 69/369 – Azul.

Se tiver algo para resolver faça isso 
agora ou então deixe para depois 
do aniversário. Se agir antes, pode 
provocar perdas inesperadas e 
prejuízos em negócios. Ao fi nal da 
tarde há a tendência de o clima ser 
mais pessimista, até com cobranças 
excessivas. 55/355 – Verde.

Maior equilíbrio e racionalidade 
neste final de semana que vem 
vindo. Momento propício para se 
relacionar e se sentir querido. Não 
espere para tomar uma atitude fi r-
me que seja necessária, mas use de 
diplomacia conciliando as situações. 
29/229 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Janeiro de 2017. Dia de São Nilo, São André Corsi-
no, São Nilamão e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude é a criatividade. 
Dia do Mensageiro, Dia da Gratidão e Dia de Reis. O Dia de 
Reis é a festa cristã que lembra a visita dos três reis magos, Gaspar, 
Melchior, e Baltazar ao menino Jesus, em Belém, e que levaram a ele 
ouro, incenso e mirra, representando as dimensões de Cristo: realeza, 
divindade e humanidade. Aniversaria o ator Mr.Been faz 62 anos, a 
atriz Cássia Kiss que completa 59 anos e o ator e dançarino Rodrigo 
Simas nascido em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é inteligente, com determinação 
e também muito charmoso. Sempre possui bastante energia para 
alcançar seus ideais. É caprichoso e busca a originalidade ao mostrar-
se. Tem, no entanto, um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos assumidos. Espírito sutil, de grande sagacidade é 
capaz de executar as tarefas mais difíceis. Sua caraterística principal 
é a energia. No lado negativo tende a um temperamento turbulento e 
colérico. Nunca deve ter pressa, pois tudo na vida vem lentamente e 
somente com persistência.

Simpatias que funcionam
Ganhar dinheiro: Numa manhã de sol, embrulhe uma 
moeda em um pano vermelho e amarre com uma fi ta 
dourada. Vá para um lugar ao sol, erga o pacote na 
mão direita e diga: "Meu talismã, que recebe energia 
do sol, me traga muito dinheiro nos negócios e em 
jogos". Mantenha-o sempre no bolso.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fetiche é a palavra 
chave da comédia 
“Virgem aos 40.com”

No dia do seu aniversá-
rio, Norma Januário 
das Dores, se presen-

teia com algo muito especial: 
um acompanhante. A partir 
daí, suas tentativas para con-
seguir um simples contato 
sexual geram inúmeras situa-
ções engraçadas. Disposta, 
convoca outros homens, dos 
mais diferentes tipos, e vai 
numa escalada hilariante em 
busca de seus objetivos. Nor-
ma vai da timidez absoluta a 
desinibição total, com uma 
energia inesgotável até o fi nal, 
guardando uma revelação 
surpreendente. Com Aldine 
Muller e Rafael Fernandes.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, 
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. 
Boa Vista, tel. 3732-9006. Sábados às 22h. 
Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

“O Alvo”
O espetáculo “O Alvo” - Ser 

ou não ser o centro das aten-
ções aborda o bullying entre 
estudantes adolescentes. Cinco 
amigas populares do colégio 
estão na sala de espera da dire-
toria. A amizade dessas garotas 
está ameaçada por causa de 
um estranho encontro delas 
com a “menina mais zoada do 
colégio”, que tomou proporções 
graves, quando a menina rolou 
as escadas e acabou em um 
hospital, bastante machucada. 
Em meio a divertidas situações 
e discussões acaloradas, a trama 
faz com que elas revelem fatos e 
opiniões surpreendentes umas 
às outras, e mudem as suas vidas 
para sempre. A montagem ga-
nhou os prêmios FEMSA Coca 
Cola e SP de Teatro na categoria 
Melhor Texto em 2015.

Teatro Folha (Shopping Pátio Higienó-
polis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. 
Estreia dia 9 de Janeiro (segunda) até 23 
de Janeiro. Segundas às 17h30. Ingresso: 
R$ 40,00

“A Saga do Herói Morto”. 

A comédia “A Saga do Herói Morto” conta a trajetória de falsos 
cavaleiros andantes, seus desafi os e desventuras rumo ao reinado 
de Cameló. A morte de um honrado homem em uma taberna é 
o ponto de partida desta aventura para conquistar uma grande 
recompensa oferecida pelo rei de uma província ameaçada pela 
invasão dos bárbaros. Entre ninfas e maldições, esses nobres 
cavaleiros recontarão a jornada do herói, mesmo que seja pela 
tortuosa e divertida visão deles. Com Eduardo Paiva, Eric Oliveira, 
Nilson Domingues e Raquel Lima.

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera,tel. 
2523-9200. Domingos às 13h. Entrada franca. Até 25/01.

Musical
A Fraternal Companhia de 

Arte e Malas-Artes reestreia, no 
sábado dia 7 o espetáculo “A Gira 
da Rainha”. Em tom de comédia 
musical, A Gira da Rainha conta 
a história de Maria Padilha, que 
foi amante de um rei de Castela, 
em 1350, e acabou dando origem 
à mítica personagem Pomba-Gira, 
da umbanda. “Maria Padilha 
despertou de imediato o nosso 
interesse como objeto de estudo 
da cultura popular”, diz Ednaldo 
Freire. “Além do mais, a ambi-
guidade de um mito marginal, 
uma espécie de santa às avessas, 
adorada e eleita como a rainha 
da sensualidade, traz mais uma 
vez a refl exão sobre a condição 
feminina em contraposição ao 
universo patriarcal.”. Com Aiman 
Hammoud, Mirtes Nogueira, Ian 
Noppeney, Carlos Mira, Mariana 
Rosa, Harley Nóbrega e Daniela 
Theller. 

Serviço: Parque da Luz, R. Ribeiro de 
Lima, s/n, Luz, tel. 3227-3545. Sábados 
e domingos às 15h. Entrada franca. Até 
12/03.

“Virgem aos 40.com”Reinado
Divulgação

ESTABILIDADE EMOCIONAL:A estabilidade emocional é o efeito 
da convicção íntima do homem, que assim expressa a segurança de fé 
e de ideal que esposa. Efeito de refl exões e convicção, manifesta-se, 
exteriormente, numa linha de conduta tranqüila, sem altos nem baixos, 
apesar das injunções da marcha evolutiva. Vencendo os bolsões do medo 
defl uente dos erros do passado próximo ou recuado, o cultivo de propósi-
tos de elevação com a conseqüente adesão a um trabalho desvelador dos 
anseios agasalhados no íntimo, não sofre as oscilações tormentosas do 
meio ambiente onde se movimenta. Suporta pressões e enfrenta facilidades 
com a mesma atitude, não derivando para excessos ou extravagâncias. 
*Quando o homem se conscientiza da sua missão, do seu dever na Terra, 
tem uma meta pela frente e avança para alcançá-la. Não se detém, nem 
se apressa com exacerbação de ânimo. Marcha, com passo fi rme, conquis-
tando, palmo a palmo, o terreno, evitando alarde e comoção nos outros. 
Atua com serenidade, em razão das certezas de que se acha possuído, nas 
realizações que empreende. * Pergunta-te o que desejas da vida, como o 
queres, para que o anelas. Avalia o conteúdo da sua aspiração e confronta-o 
com o programa do Evangelho. Defi ne-te pelo mais lógico, refl exionando 
em torno do tempo que passou e da sementeira que realizas-te, assim 
como da colheita já conseguida. Se te sentires confuso, em difi culdade 
de seleção para eleger o melhor, ora, buscando a inspiração superior, e 
perceberás o que é verdadeiro e mais duradouro para ti, qual o método 
a seguir e para que o conseguirás. *A tua instabilidade emocional requer 
tratamento de profundidade. Inicia-o, dentro de ti mesmo, renovando 
os teus painéis mentais, ainda sombreados, e assumindo o compromisso 
de lutar com todo o empenho para superar a injunção dolorosa, a fi m 
de conseguires o equilíbrio. Se o desejares realmente, conseguirás. Não 
aguardes o amanhã, nem postergues a ação para o futuro. O teu momento 
começa agora. Depois será sempre mais difícil, estarás mais combalido e 
mais temeroso. Dá, portanto, primazia a este programa, a partir de já, e te 
sentirás melhor, em pleno amanhecer de um novo estado, que é o da tua 
estabilidade emocional. (De "Viver e amar", de Divaldo Pereira Franco, 
pelo Espírito Joanna de Ângelis)  

Divulgação

Aldine Muller e

Rafael Fernandes


