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Esta terça, o vigésimo sétimo dia da lunação pode trazer doenças, insônias e aborrecimentos familiares ou profi ssionais. A 

Lua faz bom aspecto positivo com Júpiter, que traz confi ança e muita generosidade. Devemos nos esforçar para manter a 

energia de otimismo, pois ao longo do dia a Lua faz aspectos negativos com Saturno e Marte que podem trazer difi culdades. 

De manhã a Lua em mau aspecto com Saturno pode trazer cobranças e aumentar as preocupações. De tarde a tensão da 

Lua com Marte ocasiona impaciência e agressividade. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Capricórnio 

no fi nal do dia. 
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Até a Lua entrar na fase nova tente 
ficar nas atividades rotineiras. 
Melhorando seu desempenho terá 
o reconhecimento e a promoção 
desejada. Pode sonhar mais alto, des-
de que com segurança e harmonia. 
Com a Lua em Capricórnio de noite 
dá maior preocupação com a vida 
profi ssional.  90/590 – Branco.

Concentre sua energia naquilo que 
pretende levar adiante, pois a Lua 
no fi nal do dia em Capricórnio o 
torna mais confi ante e animado. 
Melhora a relação com o ambiente 
ajudando na conciliação caprichar 
no visual.  Aproveite oportunidades 
e persiga seus sonhos passo a passo. 
65/465 – Azul.

Lua em Capricórnio favorece as ati-
vidades produtivas e que requeiram 
planejamento. Canalize sua força 
nas questões práticas da vida e tome 
cuidado nos assuntos do coração. 
Encontre soluções concretas para 
algo que o preocupa muito com 
gestos e sentimentos positivos. 
89/289 – Cinza.

Quem sabe aquela paixão que há 
tanto tempo procura, aconteça neste 
período. Cuidado com a inquietação 
que poderá afetar diretamente 
compromissos, promessas, a palavra 
desde manhã. Se tiver apaixonado 
por alguém pode sofrer pela distância 
entre os dois. 52/352 – Amarelo.

A Lua em Capricórnio favorece a 
compra de bens duráveis, cortes no 
orçamento e os setores que lidam 
com oferta de emprego. Esteja pron-
to para colher o fruto das sementes 
que plantou antes. Chances de uma 
promoção ou de uma nova proposta 
de emprego. 58/958 – Laranja.

Com a Lua indo para Capricórnio na 
dúvida invista na continuidade do 
que já iniciou. Área ligada a seguros, 
investimentos fi nanceiros, planos 
de aposentadoria e os negócios que 
prometem segurança, serão bene-
fi ciados. As relações mais estáveis 
ajudam. 82/382 – Branco.

A Lua em Capricórnio de noite dá per-
sistência. Mas não inicie nada até que 
a lua entre na fase nova. Talvez seja 
melhor mostrar seu ponto de vista 
antes de impor-se a alguém. Seja mais 
entusiasmado ao expor suas ideias 
aos outros e conseguirá a atenção 
que precisa. 63/663 – Cinza.

Maior preocupação com a vida 
profi ssional nesta semana. A Lua faz 
bom aspecto positivo com Júpiter, 
que traz confi ança e muita generosi-
dade. A tarde será boa para agilizar 
contatos e conhecer mais a fundo 
os assuntos que lhe interessam. 
68/468 – Azul.

O dia é bom para dar presentes e 
acertar coisas que fi caram para trás. 
De manhã a Lua em mau aspecto 
com Saturno pode trazer cobranças 
e aumentar as preocupações. Use a 
razão e a intuição para tomar atitudes 
corretas e buscar aquilo que tanto 
deseja. 16/216 – Verde.

Depois do aniversário é tempo de 
agir. Nada de pressa e afobação. Com 
açúcar e afeto chegará ao coração 
de quem ama. Com a Lua em Capri-
córnio anoite terá força de vontade 
e poderá obter soluções para seus 
problemas, repensando a vida e os 
planos. 24/424 – Verde.

Persistam para alcançar algo que 
vai fazer muito bem e ajudar a dar 
início a uma nova fase na vida. O Sol 
na casa doze inclina à meditação e 
a refl exão antes de agir. Procure 
fazer e retribuir amabilidades. Noite 
para divertir-se junto de quem tenha 
afi nidade. 93/293 – Azul.

Uma vez que tenha tomado uma 
decisão ela lhe parecerá mais lógica 
e coerente do que antes. Evite acon-
selhar alguém a não ser se for pedida 
sua ajuda. De tarde a tensão da Lua 
com Marte ocasiona impaciência e 
agressividade 72/672 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de janeiro de 2017. Dia de São Francisco de Salles 
e São Timóteo, bispo e mártir, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude 
é a inspiração. Hoje aniversaria o cantor e ator Neil Diamond 
que faz 76 anos, a atriz Nastassia Kinski que nasceu em 1961, a 
atriz Carolyna Aguiar que completa 47 anos e a atriz e modelo 
Mischa Barton que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é criativo e com per-
sonalidade despreocupada, possuidor de diversos interesses, 
ambicioso e habilidoso para os negócios. É um lutador e acha 
todos os hábitos antigos errados. É tranquilo e cortês, mas gosta 
de chocar as pessoas mais convencionais, com atitudes extrava-
gantes. É individualista e amante da liberdade. É companheiro 
leal, amigo e tolerante. Tem inspiração poética e artística.   Pode 
parecer um tanto frio e distante, pois considera as emoções, 
um sinal de fraqueza. Fica até um tanto sem graça quando o 
assunto é romance.

Simpatias que funcionam
Para ganhar mais dinheiro: Pegue o chaveiro 
que contenha todas as suas chaves e friccione 
durante dez minutos. Depois coloque todas as 
chaves sobre a mesa de refeições em formato de 
cruz e reze um Pai Nosso. Faça numa segunda-
feira as 12 horas.

Dicionário dos sonhos
AMAMENTAR – Para uma mulher é gravidez 
próxima. Ver alguém amamentar: felicidade, sua 
generosidade será recompensada. Números de 
sorte: 06, 33, 34, 48, 50 e 57.
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Memória é um trabalho de resgate da produção 
artística do Stagium ao longo destes 46 anos. 
Tomando como fi o condutor o sistema coringa, 
os bailarinos se transportam para algumas das 
propostas do Stagium exploradas desde a sua 
fundação em 1971. É o Stagium em constante 
transito entre tradição e ruptura, resgatando a 
si próprio numa emocionante viagem no tempo. 
Dessa vez, a prioridade está nos bailarinos e nos 
movimentos que eles desenham com a força e o 
emprenho daqueles que se comprometem e hon-
ram a relevância do seu fazer Preludiando chama a 
atenção para a maneira de lutar pela sobrevivência 

sem abrir mão de seus valores. Nesse momento, 
o Stagium reafi rma as escolhas que pavimenta o 
seu percurso ao resgatar o compositor brasileiro 
Claudio Santoro do esquecimento no qual tem sido 
mantido. Com Paula Perillo, Ariadne Okuyama, 
Roberta Silva, Raquel Gattermeier, Luiza Vilaça, 
Sabrina Cavallari, Eugenio Gidali, Marcos Palmei-
ra, John Santos, Gustavo Lopes, Alexandre Bóia 
e Vinicius Anselmo.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 
3611-3042. Sexta (27) e sábado (28) às 21h30 e domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. 

Obra da exposição Portas Abertas para a Inclusão.

A exposição Portas Abertas 
para a Inclusão apresenta 38 
imagens da fotógrafa Patrícia 
Albuquerque, capturadas em 
escolas públicas de 12 capitais 
brasileiras. Elas retratam ativi-
dades que promovem a inclusão 
de crianças e adolescentes com 
defi ciência em aulas regulares 
de Educação Física. A mostra 
é resultado do projeto Portas 
Abertas para a Inclusão - Edu-
cação Física inclusiva, que já 
está em sua terceira edição 
(para conhecer mais, acesse 
rm.org.br/portas).

Serviço: Shopping Metrô Boulevard 
Tatuapé, R. Gonçalves Crespo, Tatuapé, tel. 
2225-7000. De segunda a sábado das 10h às 
22h, domingos e feriados das 14h às 20h. 
Entrada franca.

Nicole Cordery

A peça “Alice, Retrato 
de Mulher que Cozinha 
ao Fundo” discute 
as fronteiras entre 
realidade e fi cção, 
entre as histórias 
e suas dissonantes 
interpretações

Nela, Alice passeia por 
diferentes tempos e 
espaços, numa espécie 

de mosaico. Escolher a perso-
nagem real, ao mesmo tempo 
fi ctícia, de Alice B. Toklas 
potencializa múltiplas miradas 
sobre a relação de amor entre 
essas duas mulheres e sobre 
como infl uenciaram e foram 
infl uenciadas pela efervescen-
te Paris dos anos 20 e 30. Aos 
sábados, após o espetáculo, 

Duo de Cellos 
Rebeca Friedmann e Érica Bea-

triz Navarro apresentam  reper-
tório que passeia pelo universo 
da música universal, rompendo a 
barreira do erudito e popular: da 
valsa a catira, maracatu ao tango, 
salsa, música barroca, baião , o 
groove, além de re-arranjos de 
‘Disparada’ de Geraldo Vandré 
e ‘Duo de Cellos’ de Hermeto 
Pascoal.

Serviço: R. do Carmo, 147, Centro, tel. 
3111-7000.Sesc Carmo, De terça a sexta às 
12h15. Entrada franca. Até 27/01.

Melodrama
A peça Docka Rey conta com a presença de tipos bem 

conhecidos: a mocinha, o vilão, o mafi oso rico e dissimu-
lado, o tutor, o braço direito, quase mordomo, os crimi-
nosos, a profetisa e os miseráveis. O espetáculo assume 
elementos do melodrama, trazendo credibilidade para 

as coisas farsescas, com sarcasmo e ironia permanen-
tes, procurando na luz e nas projeções, determinantes 
para confi rmar a proposta da direção. Com Alex Viana, 
Gigi Santos, Monique Carvalho, Juliano Sawa, Oberdan 
Quintino, Ricardo Marques e Sabrina de Souza.

Serviço: Teatro Commune, R. da Consolação, 1218, Consolação, 
tel. 3476-0792. Sextas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 17/02.

Bixiga 70

Concebido em um processo coletivo de composição e ar-
ranjos sem ideias pré-concebidas, preservando ao máximo 
a liberdade criativa do conjunto. Traz uma sonoridade que 
aprofunda nas raízes da banda Bixiga 70 que remetem aos 
pontos de candomblé, à música malinké do oeste africano, hip 
hop, funk latino, cena Black Rio dos anos 70 e à música de rua 
dos carnavais brasileiros, das ruas de São Luís do Paraitinga 
às ladeiras de Olinda.

Serviço: Campo Limpo, R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo. Quarta 
(25) às 18h. Entrada franca.

Drama
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haverá bate-papo com atriz, 
diretora e dramaturga da peça, 
Nicole Cordery, Malú Bazán e 

Marina Corazza, respectiva-
mente, e a jornalista convidada 
Gabriela Longman.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quintas e sextas às 20h e sába-
dos às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Raízes
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Caminho Certo

Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus 
passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e ne-
cessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para o 
abismo. Acautela-te contra os atalhos - caminhos de aparência 
tranqüila mas repleto de desilusões. É penoso recomeçar a 
jornada, depois de longo trecho percorrido. Certifi ca-te de que 
estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de 
caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de 
ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses. Passo a 
passo, avança sustentando a cruz. Livro: Vigiais e Orai/Irmão 
José/Carlos Baccelli.

Inclusão

Pa
tr

íc
ia

 A
lb

uq
ue

rq
ue

Ballet


