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Esta terça, o décimo terceiro dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, mas benefi cia a saúde e as 
viagens. O bom aspecto da lua com Urano e Júpiter desde cedo pela manhã dá muita confi ança, originalida-
de e novidades. Mas precisamos ponderar e ser realistas. A Lua em aspecto tenso com Saturno nos chama à 
realidade. É preciso manter os pés no chão. A tarde pode ser um pouco agitada e com muita tensão. O Sol em 
aspecto difícil com Urano nos alerta que é preciso mudar. Podem acontecer cortes, rupturas e separações. É 
preciso se conscientizar que estamos em processo de evolução e as mudanças fazem parte do pacote.
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É necessária maior dedicação a 
quem se ama fi car juntinho bem 
aconchegado com o ser amado. 
Bom para tentar resolver assunto de 
dinheiro ou bens pessoais. Viagens 
e tudo que envolvam a intimidade 
dará muito prazer, por isso procure 
se divertir. 81/981 – Branco.

O fi nal do dia é ótimo para fazer ne-
gócios. Seja prudente ao escolher as 
amizades e as companhias e evitará 
problemas. Não se deixe enganar por 
uma falsa visão da realidade. O fi nal 
do dia será de soluções nos assuntos 
sentimentais, mas evite discussões. 
68/568 – Verde.

É melhor manter a rotina e não tratar 
de nada importante nos contatos 
sociais e sentimentais, ainda mais 
os recém-iniciados. O magnetismo 
pessoal aumentado dá tendência ao 
convencimento através da palavra. 
Alterações em sua vida devem ser 
controladas. 92/792 – Amarelo.

O convívio sexual tende a ser mais 
feliz e intenso esta semana. É tempo 
de aprofundar um relacionamento 
com uma ação precisa de suas inten-
ções, mostrando o que deseja. Use 
de sensibilidade no trabalho ouvindo 
opiniões das demais pessoas antes 
de agir. 82/882 – Azul.

Lua em aspecto tenso com Saturno 
nos chama à realidade. A tarde 
pode ser um pouco agitada e com 
muita tensão. Leve adiante tudo o 
que necessite de esforço. É preciso 
se conscientizar que estamos em 
processo de evolução e as mudan-
ças fazem parte do pacote 79/279 
– Amarelo.

O bom aspecto da lua com Urano 
e Júpiter desde cedo pela manhã 
dá muita confi ança, originalidade e 
novidades. As melhorias no trabalho 
devem começar a acontecer neste 
fi nal de janeiro, desde que continue 
persistindo. À noite, propensão 
à melancolia e à tristeza. 77/277 
– Verde.

A Lua em aspecto tenso com Saturno 
nos chama à realidade e torna esta 
terça-feira um bom momento para 
realizar tarefas ou estudos em luga-
res mais reservados ou familiares. 
Procure disfarçar os seus desejos 
e sentimentos mais profundos, 
evitando expor o seu lado negativo 
abertamente. 76/376 – Cinza.

O bom aspecto da lua com Urano 
e Júpiter desde cedo pela manhã 
dá muita confi ança, originalidade 
e novidades. Mantenha-se dentro 
do planejado, seguindo o que se 
propôs. Procure fazer tudo com 
segurança, ainda mais as viagens 
que não foram programadas nesta 
terça. 59/259 – Azul.

Tenha um plano para não depender 
do acaso visando melhorar seus ga-
nhos materiais. Com o Sol indo para 
sua casa dois pode receber algum 
benefício até mesmo inesperado. 
É preciso paciência para esperar 
os resultados dos seus negócios e a 
melhoraria dos lucros em breve virá. 
88/788 – Amarelo.

Evite trabalhos na rua ou que pre-
cisem de muitos deslocamentos. O 
melhor é se dedicar a tarefas roti-
neiras e às que já está acostumado 
a lidar. Precisará aguardar a chegada 
do aniversário para começar a agir e 
realizar o que planejou nos últimos 
meses. 35/635 – Azul.

Controle o desejo de fugir das situa-
ções difíceis, procure enfrentá-las. 
Dedique-se para alcançar o que de-
seja em breve, depois que começar 
seu novo ano astral, após o aniver-
sário. Todo trabalho realizado em 
casa, ou em ambiente íntimo, estará 
benefi ciado. 19/919 – Branco.

Viverá um clima perfeito para quem 
acredita que todos os problemas po-
dem ser resolvidos no fi nal da noite 
desta terça. Procure ouvir opiniões 
e comece a agir quando tiver ouvido 
todos os lados da questão. Não é 
um bom momento para tomada de 
decisões.  31/731 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 10 de Janeiro de 2017. Dia de São Gregório X, São Luciano, São 
Nicanor, Santa Tecla e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. 
Hoje aniversaria o cantor Rod Stewart que completa 72 anos, o ex-boxeador 
George Foreman que nasceu em 1949, o cantor e compositor Lô Borges 
que chega aos 65 anos e o nadador César Cielo que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau aprende tudo com facilidade. 
Tem muita força de vontade, possui um sexto sentido; tem necessidade 
de ser líder, é determinado. Pessoa sociável gosta do luxo e estilo; sabe 
se divertir, além disso, tem calor humano e magnetismo. Tem fi sionomia 
e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos. Terá uma vida cheia de 
paz e conhecimento profundo daquilo que faz, tanto na carreira como na 
sociedade. No lado negativo tende a ser ignorante e libertino, tendo todas 
as más qualidades, tanto físicas como espirituais.

Simpatias que funcionam
Para afastar visitas indesejadas: Coloque uma 
vassoura com o cabo virado para baixo, atrás da porta, 
para fazer visitas indesejáveis irem embora logo. Se 
for uma destas de fi bras naturais e você meter um 
garfo espetado entre a palha é provável que a visita 
só volte outra vez se for convidada. Não deixe a visita 
desconfi ar que você usa essa simpatia.

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.
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Céu em show do disco “Tropix”.

Céu apresenta show do disco “Tropix”. Com produção 
de Pupillo e do francês Hervé Salters, o “Tropix” é com-
posto por 12 faixas que caminham entre o trip hop dos 
anos 90, a discoteca do fi nal dos anos 70 e o casamento 
do hip hop com a música eletrônica, mas com um olhar 
do século 21. Entre os destaques do disco estão: “Per-
fume do Invisível”, “Amor Pixelado”, “Sangria” e “Chico 
Buarque Song”. Além das canções do novo trabalho, o 
repertório da cantora apresenta sucessos anteriores, 
como “Malemolência” e “Lenda”, do álbum “Céu” (2005), 
“Cangote” e “Comadi”, de “Vagarosa” (2009).

Serviço: Sesc Pinheiros , R. Paes Leme, 195 Pinheiros, tel.  3095-9400. Sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

Liniker e os Caramelows

O show Liniker e os Caramelows leva a todos 
uma noite de festa e empoderamento com a voz 
de uma das grandes revelações da música brasi-
leira. Liniker apresenta no repertório músicas do 
novo álbum, “Remonta”, como “Zero” e “Caeu”, 
além de canções do EP de estreia. A apresen-
tação conta com novos fi gurinos, cenografi a e 

repertório. Além disso, quatro músicas inéditas 
foram gravadas. É o caso de “BoxOkê”, que foi 
registrada com a rapper Tássia Reis e a banda 
instrumental Aeromoças e Tenistas Russas.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São 
Paulo, tel. 2971-8700. Sexta (13) e sábado (14) às 21h e domingo 
(15) às 18h. Ingressos: R$ 25 e  R$ 12,50 (meia). 

Cena de “OVONO”.

O espetáculo “OVONO” 
é uma aventura de 
fi cção científi ca, satírica 
e fi losófi ca, na qual um 
gigantesco osso vindo 
do espaço está prestes 
a destruir a Terra

A única esperança do 
planeta é Ovono, o 
mais perfeito cérebro 

artifi cial já criado, mas esta 
“máquina” está aprendendo 
a pensar, a ter sentimentos, e 
pode não estar preparada para 
a difícil missão de destruir o 
objeto ameaçador e salvar a 
humanidade. Com Gustavo 
Vaz, Paula Arruda, Paula 
Spinelli, Fábio Herford, Bruno 
Ribeiro e César Brasil.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil, R. Álvares Penteado, 112. Centro, 
tel. 3113-3651. Sábados e segundas, às 20h 
e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 e 
R$ 10 (meia). Até 30/01.

“OVONO”
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
SÚPLICA DA CRIANÇA AO HOMEM: AMIGO! Auxilia-me 
agora, para que eu te auxilie depois. -0- Não me relegues ao 
esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. 
-0- Venho ao encontro de tuas nobres aspirações, de teu con-
vívio, de tua obra... Em tua companhia estou na condição da 
argila nas mãos do oleiro. -0- Hoje sou sementeira, fragilidade, 
promessa... Amanhã, porém, serei tua própria realização. -0- 
Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolver-me o 
caminho, para que a confi ança não me abandone. -0- Protege-me 
contra o mal!... -0- Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. 
-0- Não me afastes de Deus e auxilia-me a conservar o amor 
e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que 
me cercam. -0- Não me negues tua boa vontade, teu carinho, 
tua paciência... -0- Tenho tanta necessidade do teu coração, 
quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e 
viver. -0- Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. -0- De 
ti depende que eu seja pior ou melhor, amanhã. (De “Nós”, de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel) 

Festa musical Gabriel Quintão

Artistas do rock 
e suas músicas  

Em janeiro, ícones do rock n’ 
roll vão estar no Complexo Tatua-
pé representados pela arte do 
desenho e da música. Intitulada 
rock n’ ink, a exposição é uma 
homenagem a grandes nomes, 
como Jimi Hendrix, Steven Tyler, 
Freddie Mercury, Ozzy Osbourne 
e Slash. São 31 retratos, feitos 
pelo ilustrador Luis Dourado. Os 
trabalhos foram feitos com cane-
ta hidrográfi ca, no tamanho A3, 
e são apresentados com moldura 
artesanal. 

Para os que queiram uma trilha 
sonora enquanto passeiam pelo 
espaço, a exposição traz uma sur-
presa. Cada desenho conta com 
um QRcode, que ao ser ativado, 
por meio de um smartphone ou 
tablet, acessa um link do Youtube 
com uma música do respectivo 
artista.  

Serviço: Espaço Tatuapé Cultural – Shop-
ping Metrô Boulevard Tatuapé, 2º Piso. Rua 
Gonçalves Crespo. Data: de 2 a 31 de janeiro 
de 2017. Horário: de segunda a sábado das 
10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 
20h. Entrada gratuita.


