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Esta quarta, o sexto dia da lunação torna o momento bom para o amor, os interesses econômicos e as viagens, embora possa 
prejudicar um pouco a saúde. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que leva a mudanças de planos, inquietação, ansiedade 
e aumenta a agressividade. Será um desafi o manter a calma para lidar com as adversidades durante toda a quarta-feira. O 
aspecto de Urano com Mercúrio pede mudança na forma de se comunicar, agindo de forma objetiva e prática, devendo para 
acertar e seguir sua própria verdade. Hora de deixar para trás formas de pensar que estejam superadas. A noite a Lua em 
aspecto positivo com o Sol traz clareza e vitalidade.
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O aspecto de Urano com Mercúrio 
pede mudança na forma de se co-
municar, agindo de forma objetiva 
e prática, devendo para acertar e 
seguir sua própria verdade. Não seja 
impulsivo aceitando a realidade e 
agindo de forma prática e com bom 
senso em tudo. 55/355 – Marrom.

O relacionamento deve melhorar com 
a Lua na fase nova em Áries. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes que foram adiadas e 
realize aquilo que foi preparado. É 
um momento de retomar atividade 
que foi iniciada e deixada ao acaso. 
79/479 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada 
e será preciso mudar as coisas 
de repente. Uma fase de intensas 
emoções fará com que exponha 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. Bom para realizar 
faxinas, rever hábitos, começar 
um programa ou até um regime. 
67/367 – Amarelo.

Precisa defi nir o que sente por al-
guém que atrai sua atenção. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas 
próximas. A Lua Nova torna o 
momento propício para cultivar os 
amores duradouros, levar adiante 
ou encontrar alguém que queira 
compromisso. 82/182 – Verde.

As relações amorosas iniciadas agora 
serão felizes, plenas e duradouras. 
Compromissos materiais serão 
produtivos e poderão gerar lucros. 
Arrisque-se um pouco mais se não 
continuará tudo como está.  É preciso 
mudar a rotina para prosperar neste 
começo de ano. 45/245 – Amarelo.

Hora de deixar para trás formas de 
pensar que estejam superadas. A 
noite a Lua em aspecto positivo com 
o Sol traz clareza e vitalidade. Deve 
retomar aquilo que começou e por 
razões diversas deixou ao acaso, sem 
concluir antes, faça agora tudo bem 
pensado. 72/272 – Amarelo.

Precisa resolver situações pessoais 
antigas, que ainda o perturbem 
nesta quarta. Há certa fragilidade 
para compromissos, assinatura de 
documentos importantes e fi anças.  
Cuide da sua saúde e evite viagens 
de última hora e coisas extravagantes 
nesta metade de semana. 77/877 
– Branco.

Mais realista e menos romântico, 
conseguimos perceber com quem 
podemos contar. O dia é bom para 
interesses econômicos prevalece-
rem e situações se renovarem. Na 
parte emocional, analise friamente 
a situação e fi que perto de alguém 
que lhe ajude com conselhos úteis. 
64/264 – Azul.

Com a Lua Nova é hora de encontrar 
alguém que queira compromisso ou 
então desistir de quem não quer. 
É um bom momento para avaliar 
a relação. A teimosia cria atritos e 
ressentimentos neste momento que 
é mais negativo. Evite a exagerada 
valorização pela ordem e limpeza. 
98/398 – Verde.

O dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor. Esteja preparado se 
algum atrito acontecer superar tudo 
de forma prática e com bom senso. 
As atividades ligadas a assuntos 
culturais através do comércio tende 
a trazer lucros e são as mais favore-
cidas. 87/487 – Branco.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira depois do aniversário. 
Problemas vêm acompanhados da 
tendência exagerada a críticas. As 
pessoas a sua volta devem ser ou-
vidas e seus conselhos e colocações 
que devem ser levados em conta ao 
tomar decisões. 42/242 – Azul.

Ouça opiniões de familiares ou 
amigos que poderão ajudar a rea-
lizar planos que tem em mente. 
Aconselha-se cuidado com decisões 
que impliquem em mudanças pro-
fundas na vida. Ouça um conselho 
que pode ajudá-lo muito, ouça a voz 
da experiência antes de agir para não 
errar. 83/483 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 1º de Fevereiro de 2017. Dia de São Piônio, São 
Henrique Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo 
Ieratel, cuja virtude é a perseverança. Dia do Publicitário. 

O nome do mês de Fevereiro deriva de "Februs", que 

na mitologia romana representa o deus dos mortos, e a 

festa da purifi cação era celebrada nesta época do ano. 
Hoje aniversaria a atriz Sherilyn Fenn que faz 52 anos, o jogador 
Marcelinho Carioca que completa 46 anos e atriz Adriana Lessa 
nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita criatividade, 
mente aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. 
Ama a paz, a justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se 
na literatura e nas atividades esportivas. Obtém o conhecimento 
das verdades divinas e sucesso nos negócios. Pode ser ainda 
muito ousado e espontâneo. Precisa de liberdade e civilização, 
para viver bem e feliz. seu senso de visão pode inspirar as outras 
pessoas.

Simpatias que funcionam
Para dormir bem: Costure 1 pano branco, com 
linha da mesma cor, em forma de saquinho. Coloque 
1 punhado de manjericão dentro dele e feche. Ao 
anoitecer, coloque esse patuá debaixo de sua cama 
e deixe lá por 7 noites seguidas. No oitavo dia, jogue 
o patuá no lixo e reze 1 Credo ao seu anjo protetor, 
pedindo a ajuda dele para abençoar o seu sono.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Obra da exposição A Conversa Invisível.

Uma refl exão sobre o poder da palavra, em especial da 
palavra falada, em evocar imagens éo objetivo da exposi-
ção A Conversa Invisível. A partir de obras do Acervo Sesc 
de Arte Brasileira de diferentes tipos de mídias artísticas 
(fotografi a, pintura, performance) resgatamos o trabalho 
de artistas que discutem a oralidade na construção de 
mundos possíveis.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. De 
terça a sexta às 21h e sábados e domingos às 18h. Entrada franca. Até 18/02.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

BER
BAS

CULANTE
NOALUNA

PALPITEJ
NARAVIU
ADOTONS

BLEFAROT
Q

UELOIDE
AGARTO

OLIVEIRA
SLIDEMAI

EDOAPP
AAALAMO

PRE
DADORES

A maior
ilha fluvial
do planeta

Altura
(abrev.)

Novo, em
espanhol

Atualiza-
ção do

valor do
aluguel

A água,
quanto ao
seu cheiro

(Fís.)

"50 (?) de
Cinza",
filme de

2015

Ondas
Tropicais

(sigla)

Enxerga;
observa

O número
cuja divi-
são por 2
é inexata

Erva
odorífera
de sala-
das (pl.)

Tipo de
fotografia
projetada
em telas

Gênero
lírico da
Grécia
Antiga

Forma
oblíqua 
de "eu"
(Gram.)

Árvore co-
mum em
florestas
boreais

Enxergou
Brincadei-

ra ao
telefone

Estudante
(fem.)

Pronun-
ciado

Milho
torrado

Compõem
o topo da

cadeia
alimentar

Intuição
de ganho
(em jogo)

Maio, em
francês

Certo cum-
primento

Objetivo institucional
do sistema de

educação de um país
Casta; qualidade

Escrava de
Sara (Bíb.)
Fonte da
azeitona

(?) Leão,
musa 

da MPB

Enganar 
(no pôquer)

Pequena
janela de
banheiros

Cicatriz
elevada 

após lesãoGanhar 
de lavada (fut.)

3/ado — mai. 4/agar — laia. 5/álamo — nuevo — slide. 8/queloide.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Cena da peça “Invisíveis”.

Uma família fugitiva 
de um feudo medieval 
perseguida por questão 
religiosa, esconde-se 
junto a hordas de outros 
fugitivos e párias da 
sociedade nos arredores 
de Lutécia, a Paris 
antiga, assim nomeada 
pelos romanos à época 
de César no drama 
“Invisíveis”

Por uma casualidade, 
o chefe da família dá 
guarida e proteção a 

um ferido que encontra, sem 
saber que o mesmo é na ver-
dade um nobre germânico que 
busca se ocultar em solo fran-
cês, após ter cometido crime 
de traição contra seu Reino. 
O contato entre esses indiví-

Esperança
O descobrimento da bíblia para as personagens de Arrabal fazem com 

que trilhem caminhos sinuosos onde a salvação de todos os pecados é 
também o maior obstáculo no drama A Oração. Em contrapartida ao 
livro sagrado, suas questões esbarram no recente passado e no miserável 
presente. O livro é a esperança para obterem uma vida e destino com 
mais dignidade, pois percebem que nada do que viveram foi digno perante 
as leis cristãs. Com Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Serviço:Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3222-
2662. Segundas e terças às 20h. Entrada franca. Até 14/02.

Divulgação

Espírita
Adaptação do quinto livro de Francisco Cândido Xavier, pelo 

espírito de André Luiz, a peça “No Mundo Maior” trata das ques-
tões psíquicas que são analisadas a partir do plano espiritual 
por instrutores especializados no assunto que é chamado, por 
eles, de psiquiatria iluminada. Os esclarecimentos espirituais 
trilhando pela simplicidade e por exemplos possibilitam a to-
dos nós compreender como se processam e como devem ser 
administrados os casos de esquizofrenia, assim como fobias, 
epilepsia e muitas outras doenças que são simplesmente resga-
tes espirituais.O espetáculo focaliza também aspectos da vida 
no mundo espiritual e do intercâmbio entre desencarnados e 
encarnados, especialmente durante o repouso físico.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. Domingos 
às 20h. Ingressos: R$ 50. Até 12/02.

O espetáculo “Os Três Por-
quinhos”, adaptado e dirigido 
por Pitty Webo, inicia tempo-
rada no dia 4 de fevereiro. A 
montagem propõe um diver-
tido jogo lúdico, com comédia 
e aventura, abordando temas 
como solidariedade, medo 
e compaixão entre irmãos. 
A história acontece numa 
noite muito movimentada na 
fl oresta. O porquinho Puffy 
é estudioso, seu irmão Poffy 
é guloso e preguiçoso, e a 
porquinha Piffy é medrosa. O 
lobo inventa disfarces e julga 
dominar poderosas técnicas 

de convencimento para atrair 
os porquinhos. A encenação 
valoriza a construção física 
das personagens, busca um 
jogo ágil entre os atores, que 
brincam com instrumentos 
musicais e cantam em gromelô 
cantigas, como, “Marcha Sol-
dado”, “Ciranda Cirandinha” 
e “Hava Nagila”. Com Clau-
dio Marinho, Gígio Badaró, 
Kelita Carvalho e Victor Di 
Lourenço.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis, Av. Higienópolis, 618, tel. 
3823-2323. Sábados e domingos às 17h40. 
Ingresso: R$ 25. Até 26/03.

Drama
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duos de origens tão diferentes, 
mas unidos pela necessidade 
comum de passarem desper-
cebidos, permite a discussão 
sobre alguns dos motivos das 

origens das invisibilidades so-
ciais e suas vertentes religiosas 
e políticas. Com Adriana Puga, 
Bruno Sangregório, Diego 
Diniz, Jonas Falcão, Marcelo 

Frias, Marco Faustino e Rei-
naldo Rodrigues.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 
172, Consolação, tel. 3257-3207. Sábados às 
22h. Ingresso: R$ 40. Até 04/03.

Mundos possíveis
Everton Ballardin

Refl exõesRefl exõesRefl exões
TAREFAS DE AMOR: Antes de examinar a nossa condição de espíritos 
devedores, na esfera da consanguinidade, vejamos o lar enobrecido 
em sua função de ofi cina do amor. Para isso, é importante fi gurar o 
teu próprio sonho de felicidade para além da experiência terrestre. 
Se houvesse de partir agora, ao chamado da desencarnação, decerto 
rogarias para teu imediato proveito o céu do retorno aos entes amados. 
Quem não terá, enquanto na Terra, residindo para lá das fronteiras 
da morte, um coração materno, um pai amigo, um irmão ou um com-
panheiro? Quem de nós não sentirá saudades de alguém, até que nos 
reunamos todos no doce país da União Sem Adeus? E muitos de nós, 
quando nos desenfaixamos do corpo denso, somos carinhosamente 
acolhidos pela dedicação dos que nos precederam, apesar dos dese-
quilíbrios que demonstremos, para a devida restauração em bases de 
amor. Assim também, os seres queridos do Plano Espiritual, quando 
necessitam do regresso ao plano físico, ansiando a conquista de paz e 
reajustamento, escolhem o nosso clima doméstico para as temporadas 
de serviço regenerativo ou reequilibrante de que sejam carecedores, 
atendendo sempre aos imperativos do amor que nos associam. Se 
guardas no lar alguém que te enternece pela enfermidade ou provação 
que apresente, não julgues teus cuidados à conta de culpa e resgate, 
mas, sim, desenvolve-os por tributo de reconhecimento e carinho, 
em favor daquele coração faminto de harmonia consigo mesmo que 
te procurou a companhia, em nome do afeto milenário que a ele te 
junge desde outras eras. Lembra-te de que o débito da ternura e da 
gratidão jamais termina. Teu lar é um ponto bendito do Universo em 
que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício 
dos outros e de ti mesmo, perante Deus. Pensa nisso e o amor te 
iluminará. (De “No portal da luz”, de Francisco Cândido Xavier, pelo 
Espírito de Emmanuel)Cena da peça “No Mundo Maior”.

Infantil


