
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos 
Elíseos,tel.  3226-7300. terça (21) às 21h. 
Ingressos: R$ 80 e R$ 60.
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Esta quinta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. A Lua entra 
em Sagitário e por isso estão favorecidos os relacionamentos onde haja características como liberdade, espaço e franqueza. 
Será de grande valia incrementar um clima de aventura e novidades na relação, como também presentear com generosidade 
o ser amado. Podendo ser com presentes ou com carinhos... e muita alegria! Aliás, a alegria será o principal ingrediente para 
um convívio especial com as pessoas que nos cercam. Tudo o que nos leve à uma ampliação e um crescimento profi  ssional 
estará favorecido. As viagens a trabalho, também.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes através da efi -
ciência e praticidade e a facilidade 
de convencer pela palavra que se im-
põem. Decisões devem ser tomadas 
antes do fi  nal do mês, mas mantenha 
a paciência, não exagere em nada até 
o momento certo.83/283 – cinza.

A carreira ganha se você ampliar e se 
dispuser a evoluir em territórios ain-
da inexplorados. Os projetos tendem 
a se fi  rmar e começam a serem bem-
sucedidos melhorando seus ganhos. 
A necessidade de reconhecimento e 
aplauso é a maior negatividade deste 
período.29/329 – azul.

O relacionamento íntimo e sexual 
pode revelar um novo interesse en-
tre você e a pessoa amada. Mostre-se 
objetivo e comunicativo nas atitudes 
que tomar e coloque tudo em ordem 
a sua volta. Maior atenção para o 
lazer e acentua o dom de lideran-
ça para a conquista de posições 
novas.34/534 – amarelo.

Situações críticas começam a serem 
afastadas e a vida deverá se estabili-
zar neste fi  nal de mês. Veja tudo com 
clareza, sem iludir-se, pois, isto cria 
confusões em sua rotina. Um maior 
crescimento profissional estará 
favorecido. As viagens a trabalho, 
também.56/756 – verde.

A vida amorosa continua bastante 
intensa e apaixonada, mas tudo se 
estabiliza e fi  ca em ordem. O dia não 
é muito favorável a relação com as 
pessoas. Mas se estiver só, poderá 
conhecer uma pessoa atraente 
e até mesmo unir-se a ela com a 
Lua em Sagitário, dando alegria e 
descontração.96/396 – amarelo.

Precisa evitar o desgaste de sua 
imagem com atitude crítica e deta-
lhista demais. Será bom assumir os 
compromissos e cumprir o que foi 
proposto. Alguém que andava afas-
tado voltará ao seu convívio. A Lua 
em Sagitário pode trazer satisfação 
e alegria.21/421 – verde.

Usufrua o convívio com o seu ambien-
te e dos seus amigos, saia da rotina e 
divirta-se neste momento de festas. 
Algumas dúvidas o farão refl  etir 
um pouco mais e colocar as coisas 
em ordem. A Lua em Sagitário dá 
percepção boa da situação que se está 
vivendo e surgem soluções.90/390 – 
vermelho.

Acentua-se o dom de liderança para 
a conquista de posições novas no 
trabalho. Com o Sol indo daqui a 
algumas horas para a casa quatro, 
mantenha contato mais próximo 
com seu ambiente, a casa e a sua 
família. Use toda sua sensuali-
dade para chamar a atenção de 
alguém.02/702 – azul.

Aprender com alguém e procurar 
os interesses comuns – o prazer de 
sonhar junto será precioso – irão 
trazer satisfação e alegria. O que 
andava atrapalhado pode ser resol-
vido e um plano deverá ser colocado 
em prática. Os estudos e as viagens 
estão favorecidos nesta terça.43/443 
– branco.

Sua vida começa a andar mais de-
pressa e os acontecimentos serão 
renovadores neste mês de fevereiro 
com o Sol em direção a casa dois, 
a casa do dinheiro. Aguarde uma 
oportunidade de melhoria material. 
Poderá encontrar se estiver só, um 
novo amor.67/667 – azul.

Aguarde, depois do dia 18 com o 
Sol transitando em seu signo sua 
personalidade será ativada. Um 
novo astral se inicia depois do ser 
aniversário, aguarde até lá. Suas 
forças vitais se renovam e devem 
ser usadas de forma objetiva para 
encontrar boas soluções.92/592 
– azul.

Este dia de Marte é favorável para as 
atividades rotineiras pela efi  ciência 
e praticidade nos contatos profi  
ssionais. O autocontrole pode ajudar 
a não exagerar e cometer excessos. 
Bom para o amor e tudo que exija 
criatividade neste dia em que a Lua 
está em Sagitário.76/476 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
Quinta 02 de Fevereiro de 2017. Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, 
Nossa Senhora da Candelária, São Feliciano de Roma, São Cornélio, Santa 
Joana de Lestonnac, Santa Catarina de Ricci e Dia do Anjo Seheiah, cuja 
virtude é a esperança. Dia de Iemanjá e Dia do Agente Fiscal. Hoje 
aniversaria o ator Luis Gustavo que completa 77 anos, a atriz Paula Burlama-
qui que chega aos 49 anos, o cantor Latino que nasceu em 1973, a cantora 
Shakira faz 40 anos e a cantora e atriz Amora Pêra nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é uma pessoa sensível e muito aten-
ciosa, usa os seus conhecimentos para ajudar o próximo. Idealista e com 
muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a equilibrar os 
ideais com as obrigações. É protegido com uma vida longa e com muita 
saúde. Possui certa difi  culdade para demonstrar suas emoções e tende a 
parecer um tanto frio e distante para algumas pessoas. Precisa sempre de 
coisas novas e desafi  os, para que a vida não seja monótona. No lado negativo 
tende a se envolver com jogos de poder e a manipulação.

Simpatias que funcionam
Ficar magra o ano inteiro: Numa quarta-feira de ma-
nhã, coloque dentro de um copo o número de grãos de 
arroz correspondente aos quilos que você deseja perder e 
acrescente água fi  ltrada até a metade. Não coloque mais 
grãos além dos quilos que deseja perder, pois os quilos 
perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, 
deixando os grãos de arroz e coloque novamente água fi  
ltrada até a metade do copo. Repita esse mesmo ritual na 
quinta-feira. Na manhã da sexta-feira, em jejum, beba a 
água junto com o arroz. Você deve utilizar o mesmo copo 
durante os três dias e divulgar essa simpatia na mesma 
semana. O copo, depois de lavado, pode ser reutilizado.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS – Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las , decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para ganhos 
fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.
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ZEZEMOTTA
ADUZIROM

UPAATI
AMORAAC

ARARRALA
DOCENTES
OEAAPE

ACANHADA
ANTCARA
MIOSECZ
PDESPIA
ORGIAAD

ESOPOELO

A Sebas-
tiana de
"Boogie 

Oogie" (TV)

Líder da
Grande
Marcha
(China)

Ácido do
genoma
do HIV
(sigla)

Integran-
tes do

Conselho
Escolar

Tímida;
retraída

Substân-
cia livre
de água
(Quím.)

Propício;
oportuno

Formiga,
em inglês

Contração
excessiva
da pupila

(Med.)

Carlos
Zéfiro,

cartunista
brasileiro

Festa em 
homena-

gem a 
Baco (Mit.)

Pratica o 
voyeurismo

Fabulista
de "O

Leão e o
Rato"

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

(?) perdido,
enigma 
antropo-
lógico

(?) de 
pau: cínico
Glândula
mamária

Mantra de
meditação
A 17ª le-
tra grega

Arranha 
Interjeição
de espanto

Apartamen-
to (pop.)
Ligada (a
lâmpada)

Imitar o som de
felídeos domésticos 

Esquadrão
suicida do
Japão (2ª
Guerra)

Dois tipos
de eclipse

Cobrança feita a título de
gorjeta na conta de clientes

Trazer; a-
presentar

Sulcar 
(o solo)

Frutinha
silvestre
usada em

tortas

Presidenciável que
faleceu em um

desastre de avião 
em 2014 (BR)

Gaivota
(bras.)
Cingida 

com laçada

2/ad — rô. 3/ant — ati — mao. 5/azado — esopo — miose. 6/aduzir — anidro.

Bruna Caram

A cantora Bruna Caram 
lança o CD Multialma, 
dia 21. Em seu quarto 
disco da carreira, 
Bruna Caram aposta na 
brasilidade com o CD 
Multialma

No setlist diversifi cado, 
parcerias com Zeca 
Baleiro, Chico César, 

Paulo Novaes, Pedro Luís, 
Otávio Toledo, Roberta Sá e 
Duda Brack. Entre as canções, 
a autoral Vou Pra Rua, hino de 
empoderamento às mulheres, 
assim como todo o conceito do 
disco e a canção de trabalho 
Par, de sua autoria em parceria 
com Chico César. Bruna tam-
bém aposta em canções que 
exploram diversos gêneros, 
como o sertanejo de Chitãozi-
nho e Xororó, em Evidências; 
Não Aprendi Dizer Adeus, de 
Leandro e Leonardo e o rock 
de Los Hermanos, em Último 
Romance, além de tocar faixas 

Cantilenas Brasileiras, primeiro álbum do cantor, pianista 
e compositor Breno Ruiz, será lançado no dia 5 de fevereiro. 
O repertório inclui choros, modinhas e lundus, além de can-
ções gravadas por grandes nomes da MPB como Milagres, 
recentemente gravada pelo MPB4 e Renato Braz, e a música 
Calundu gravada pelo cantor com o quarteto Maogani. O 
disco Cantilenas Brasileiras reúne 12 canções de Breno Ruiz 
em parceria com um dos mais importantes letristas do país, 
Paulo Cesar Pinheiro, e conta com a presença dos músicos 
Neymar Dias (contrabaixo acústico e viola caipira), Igor 
Pimenta (contrabaixo acústico), Pedro Alterio (violões), 
Gabriel Alterio (bateria e percussões), além das participa-
ções especiais de Renato Braz e Mônica Salmaso.

Serviço: Auditório Ibirapuera,  Av. Pedro Alvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera. 
Domingo (5) 19h. Ingressos: 20 e 10 (meia).

Obra da exposição “As Cores do Sagrado”.

Vai até 28 de feveireiro a expo-
sição “As Cores do Sagrado”, do 
artista Carybé. Além das obras 
em si, a exposição conta com um 
diferencial: sua curadoria está a 
cargo da fi lha do artista, Solange 
Bernabó. No total, são 50 obras 
do artista que tem como principal 
fonte de inspiração as tradições 
do candomblé. A seleção buscou 
privilegiar a sintonia entre técnica 
e fases do artista.As imagens 
presentes na exposição foram 
produzidas ao longo de 30 anos 
de pesquisas, entre 1950 e 1980, 
e são registros de vivências pes-
soais do artista nos terreiros de 
candomblé que frequentava.

 Serviço: Caixa Cultural São Paulo, 
Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. 
De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada 
franca. Até 28/02.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Lançamento

dos discos anteriores como 
Alquimia. Bruna Caram será 
acompanhada por Bernardo 
Goys (baixo), Norberto Vinhas 

(guitarras), Ramon Montagner 
(bateria) e Ivan Teixeira (acor-
deon e piano), que assina a 
direção musical do show.
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LEGENDA ESPÍRITA

ESE - Cap. XV - Item 10
O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra 
fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-
lhe os defeitos.
O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura.
O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola.
Entretanto, sem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da má-
quina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência 
se desfazem à custa de conversas amargas e, sim, ao preço de 
trabalho e devotamento.
O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fi m 
de ajudar-lhes a solução; contudo, para atender em semelhante 
mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendi-
mento e serviço.
É por essa razão que, interpretando o conceito "salvar" por "livrar 
da ruína" ou "preservar do perigo", colocou Allan Kardec, no lumi-
noso portal da Doutrina Espírita, a sua legenda inesquecível:
- "Fora da caridade não há salvação."

Bezerra de Menezes - Médium: Chico Xavier - (De "O Espírito 
da Verdade", de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira - 
Autores Diversos).

Primeiro álbum

Breno Ruiz

Reprodução

Tradições


