
Serviço: Teatro Folha, Av. Higienó-
polis, 618, Higienópolis, tel. 3823-2323. 
Sextas às 21h30, sábados às 20h e 22h e 
aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 50 a 
R$ 60. Até 26/02.
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Esta terça, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. Mercúrio que facilita a comu-

nicação desde o início da manhã, mas depois perto do meio-dia poderemos nos sentir cobrados. A Lua em mau aspecto com 

Saturno poderá provocar difi culdades e descontrolar o nosso emocional. De tarde a Lua junto com Vênus em Peixes torna o 

astral mais amoroso e romântico. Será possível relaxar um pouco mais até a Lua ingressar em Áries, no início da noite, o que 

pode trazer mais agitação. A Lua se une a Marte e pode ser difícil descansar e pegar no sono no fi nal desta terça-feira.
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De manhã pode se sentir exigido 
demais, até com sobrecarga sobre 
os ombros. Os astros aconselham 
toda a paciência e a calma possível. 
Obstáculos, demoras e atrasos são 
esperados devido ao excesso de efi -
ciência. Precisa cortar os excessos. 
48/548 – Vermelho.

Esta é uma boa hora para enxergar as 
pessoas melhor e partilhar um vínculo 
em que a relação sairá ganhando. 
Organize melhor o cotidiano ou pla-
nejem aquela viagem. Encontrará a 
força necessária para seguir adiante 
e realizar conquistas que idealizou. 
89/289 – Branco.

Mercúrio que facilita a comunicação 
desde o início da manhã. Com a Lua 
em Áries a noite ajuda a para manter 
a disciplina e seguir as regras. Em 
qualquer coisa valorize os detalhes. 
Será mais fácil materializar as ide-
ais, aplicando-as no dia a dia, tanto 
no dinheiro como amor. 42/342 
– Amarelo.

O dia dá a capacidade de ter boas 
iniciativas e muita harmonia e be-
nevolência em seu ambiente logo 
depois da metade do dia. Terá uma 
percepção mais apurada enxergando 
as pessoas de forma mais objetiva e 
melhorando a relação. Pode sentir a 
generosidade fazendo parte do dia. 
83/283 – Verde.

Os assuntos materiais, como o dinhei-
ro, fi cam em destaque. Há tendência 
à independência e a força que teima 
em manter tudo como está estão em 
choque e podem abalar as relações. 
Seja alguém que faz a roda da vida 
girar, acredite nela e conquiste seu 
lugar ao sol. 58/358 – Amarelo.

A Lua em Áries de noite dá ajuda 
para tomar atitudes e investir em 
efi ciência. Hora de manter, esta-
bilizar e permanecer naquilo que 
estiver sendo realizado. Procure 
atender suas necessidades básicas 
e evitar usar a comunicação para 
criticar. Logo cedo pode sentir-se 
sobrecarregado. 86/786 – Verde.

A posição da Lua em Áries no fi nal 
da terça ajuda a tomar decisões nas 
relações cotidianas ou nas fi nanças 
de forma direta e fi rme, podendo 
iniciar parcerias e sociedades que 
já estejam sendo preparadas. Espere 
um pouco para a execução dos planos 
menos importantes. 59/259 – Cores 
escuras. 

É importante distinguir o que é 
prático e necessário daquilo que é 
apenas aventura e ilusão. Com a Lua 
em Áries a noite podemos nos sentir 
exigidos demais e muito atarefados, 
com sobrecarga sobre os ombros. 
Até a noite haverá disposição e 
energia. 53/153 – Azul.

As emoções tendem a fi carem im-
pulsivas no fi nal desta terça-feira 
com a Lua em Áries. É melhor saber 
expressar suas preocupações e 
facilmente ser bem compreendido 
pelos seus amigos. Agrados e sorrisos 
devem estar em sua agenda nesta 
terça, pois ajudarão para seu sucesso. 
80/580 – Amarelo.

Não insista em contar com a ajuda 
de pessoas, pois a maioria delas está 
indo a outra direção, bem diferente 
da sua. Faça acordos necessários 
para que tenha forças para com-
pletar suas tarefas neste dia. A 
sensualidade está no ar e deve ser 
usada em seu proveito nesta terça. 
54/954 – Azul.

O dia dá capacidade de ter boas 
iniciativas. Logo depois do meio dia 
haverá maior harmonia e benevolên-
cia. Pode-se sentir a generosidade 
no astral desta terça. A vida social 
fi ca mais agradável e aumenta a 
chance de boas novas. Mas o ideal 
é esperar o Sol entrar em seu signo. 
76/576 – Branco.

Positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta com a Lua 
em seu signo oposto Áries a noite. 
Assim haverá determinação para 
resolver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa durante todo 
o dia. A ambição e a determinação 
o levam a realizar o que quiser. 
82/482 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 31 de Janeiro de 2017: Dia de São João Bosco, Santa 
Marcela, Santa Luísa Albertoni e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude é a 
compaixão. Dia Mundial dos Mágicos. Hoje aniversaria a atriz Minnie 
Driver que faz 46 anos, o ator  Malvino Salvador que nasceu em 1976 
e o cantor Justin Timberlake que chega aos 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma natureza que busca 
sempre a verdade e contempla a coisas divinas. Costuma desenvolver 
habilidades no relacionamento formal, tal como na área da política, da 
diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado de mente concreta, 
prefere as manifestações afetivas sem muita sutileza e com resultados 
concretos. Conciliador inato acredita fi rmemente na liberdade pessoal e 
não aceita a existência de um destino já estabelecido. No lado negativo 
pode ser ambicioso, traidor e até conspirador. 

Simpatias que funcionam
Pedir o que quiser (Simpatia dos Salmos): Comece 
rezando um Pai Nosso e diga: " Faço essa campanha com 
o propósito de orar um salmo por dia para conseguir... 
(diga o que deseja alcançar)." Abra a bíblia nos Salmos 
e lei o salmo Um. No fi nal faça o sinal da cruz. No dia 
seguinte faça o mesmo e o Salmo 2 e assim até ler todos 
os salmos. Quando conseguir o que deseja, continue 
fazendo a campanha até o último salmo, mas agradeça o 
pedido realizado no fi nal. Se esquecer um dia ou passar 
da meia noite, recomece toda a campanha.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.
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Ouro
(símbolo)

Qualidade
do bom

jogador de
pôquer

Símbolo 
do avanço
progres-

sivo

Recurso
comum ao
repentista 
e ao rapper

Armadilha
pequena
feita de
gravetos

(?) Tse-
tung,

estadista
chinês

Empresa
que realiza
obras em
estradas

Imitar a
voz do
gato

Problema 
coberto pe-
lo seguro
do carro

Sódio
(símbolo)

Assinatura
(abrev.)

Rival
histórico
do ateu

Comando 
do ícone do
disquete,
no Word

Estado da
praia de

Pipa
(sigla)

(?)-
amarela,
pássaro

brasileiro

Frente (?):
é detectada
pela me-
teorologia

(?)
Marques,
apresen-

tador

Provedor
de internet,
um dos precursores 
das salas de bate-papo

 É formado por olhos,
nariz, ouvidos, pele e

língua
(Anat.)

Pontuação de saque
no tênis e no vôlei

Tipo de lente de 
câmeras fotográficas

Veículo que
vira abóbo-
ra após a

meia-noite
(Lit. inf.)

Adorno
usado por

noivas

Barão
de (?),

industrial
Limpeza

Seguro
que cobre
acidentes
no trânsito

(?)-folhas,
doce de

massa fina
Cidade

europeia
tida como
a Capital

Viking
Dentes do
vampiro
Par, em
inglês

Tchau
(?) de ba-
nho, produ-
to do spa

O talento
"de berço"
Elevar-se,
em inglês

Última fila da forma-
ção do exército (mil.)

Mãe de Ismael
(Bíblia)

A militân-
cia lide-

rada pelo
deputado

Jean
Wyllys

A Princesa
de (?):
Lady Di

(?) da conta,
expressão

caipira

Fotógrafo brasileiro
conhecido por suas
imagens em preto e 

branco sobre situações
humanas
extremas
Papai Noel,
em inglês

Padroeiro 
dos ourives

Prata
(símbolo)

REB
SANTACLAUS

DEGRAUELOI
BAGAFLS

CARRUAGEMT
SMIARACE
TIARAZOOM

MILDPVATNA
ÃMAUAASS

OSLOCRENTE
AAPAIRRN

SALVARADEUS
GALESNATO
AGSAIRAOR
DEMAISFRIA

HOMOSSEXUAL

3/ace. 4/agar — elói — oslo — pair — rise — zoom. 5/dpvat. 10/santa claus.

A exposição fotográfi ca Newborns reúne imagens de 
recém-nascidos produzidas pelo estúdio ClickTH Foto 
e Vídeo. O estúdio é formado apenas por mulheres e 
voltado ao universo familiar, seja por meio de retratos 
ou do registro de ocasiões especiais.

Serviço:Atrium Shopping, R. Giovanni Batistta Pirelli, 155,  Santo André, tel. 
3135- 4500. De segunda a sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h. 
Entrada franca. Até 31/03.

Vera Fischer e Edson Fieschi.

Com Vera Fischer e 
Edson Fieschi. A peça 
“Ela é o Cara”, conta 
a estória de Gilberto 
Fonseca, um terapeuta 
de competência e 
caráter duvidosos

Após um incidente com 
um paciente famoso, 
ele se vê obrigado a 

administrar a repercussão 
negativa do caso, o assédio 
da imprensa e a fúria dos fãs 
do seu paciente, que o culpam 
pelo ocorrido e estão ávidos 
por vingança. Sem saída e 
com a sua carreira fadada ao 
fracasso, Gilberto cogita ven-
der sua alma ao Diabo. Neste 
exato momento, surge em 
seu consultório Vera Fischer, 
que insiste em ser atendida. 
Sofrendo um transtorno de 

Cena de “Projeto Rastejar”.

No espetáculo “Projeto Ras-
tejar”, atores e personagens 
se unem em um ritual de rei-
niciação em que o momento 
da descoberta vale mais que o 
objetivo aparentemente maior, 
no caso, a peça em si. Busca-se 
o resgate de uma humanidade 
que o ser contemporâneo pare-
ce perder a cada dia. Propõe-se 
um metateatro no qual o público 

será, pouco a pouco, envolvido 
pelos atores e por suas relações 
com os personagens que, por 
sua vez, serão como fragmentos 
soltos dos próprios atores. Com 
Dani Corrêa, José Alessandre e 
Roberto Santos.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas e terças às 21h.Ingresso: R$ 40. 
Até 28/03.

Noite de sábado
A comédia “Manual Prático da Mulher Desesperada” mostra o 

desespero de uma mulher solteira em uma noite de sábado. Alice 
aguarda o telefonema do namorado. O desespero por sentir-se 
sozinha enquanto não recebe a ligação a corrói, e para se distrair 
ela vai a um salão de beleza desabafar com o manicure Celinho e 
falar de seus problemas, especialmente com relação a homens. 
Mais tarde, quando percebe que seu companheiro não vai ligar, 
Alice resolve ir para uma boate, onde conhece Everton, um 
verdadeiro ogro que a convida para dançar de forma bizarra. De 
qualquer forma Alice prefere continuar essa noite totalmente 
esquecível com o homem que dança terrivelmente mal do que 
dar o braço a torcer e enfrentar sozinha essa noite de sábado. 
Com Adriana Birolli e Alexandre Contini.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República,tel. 3255-1979. Sextas e sábados às 
21h30 e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 60. Até 26/02.

Stand-up
“Rindo nas Férias”, apresenta elenco variado e, muitas vezes, menos 

movimentados de produções, além da adesão do público ao formato 
“Stand up Comedy”. Toda a noite 5 humoristas subirão ao palco, entre 
eles: Marco Zenni, Rogério Vilela, Fábio Gueré, Victor Camejo, Nando 
Vianna, Luiz França, André Santi, Hallorino Júnior, Márcio Donatto, 
Patrick Maia, Thiago Carvalho, Rudy Landucci, Zé Neves, Osmar Cam-
pbell, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Marques, Dinho Machado, Rodrigo 
Cáceres e Afonso Padilha.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sábados às 
23h30. Ingresso:R$ 60. Até 18/02.

Comédia
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personalidade, a famosa atriz 
insiste em dizer que não é Vera 
Fischer. Diante da gravidade do 
quadro, Gilberto aceita atendê-
la em troca de publicidade, na 

esperança de retomar sua car-
reira. Gilberto passa a viver um 
novo confl ito: quem será a solu-
ção para os seus problemas? O 
Diabo ou Vera Fischer?

Recém-nascidos

Obra da exposição Newborns.
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É PRECISO PARAR

Há momentos em que a tempestade é forte, tudo parece ruir.
A quem recorrer, onde se agarrar se tudo parece estar desmo-
ronando conosco?
Esse é o sinal vermelho de parada.
Algo não vai bem em nossa vida,e nós nem nos demos conta disso. 
Só percebemos agora, que a crise chega com força total.
Mas ainda bem que aconteceu a tempestade!
É preciso parar, encontrar um porto, lançar âncoras.
E lembrar que vida não é só trabalho, é também lazer, diálogo, 
refl exão, oração...
Façamos uma pausa para olhar o céu, sentir a brisa do mar; 
andar por um parque, brincar com as crianças, conversar com 
os vizinhos, entrar em uma 
igreja...
Sobretudo, neste momento, busquemos a Deus.
Ele está esperando por isso, Ele quer encontrar-se conosco.
Ele pode ter batido tantas vezes em nossa porta!
Finalmente, nós o escutamos.
Isso foi maravilhoso, está despertando em nós uma vida nova.

(De "Como lidar com a depressão", de Carmem Seib).
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