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Esta terça, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado em todos os 
assuntos. Desde cedo a Lua ingressa em Câncer e deixa o astral mais sensível e amoroso. Ainda de manhã Mercúrio ingressa 
em Aquário e abre a mente. De agora em diante a comunicação fi ca mais fácil e racional e será possível ter muitas ideias 
originais. Com isso aumenta a criatividade. Durante o dia poderemos ter alguns desentendimentos e difi culdades passageiras 
nas relações. A Lua em mau aspecto com Vênus e Marte pode gerar desencontros e hostilidade nos relacionamentos. A noite 
deve ser mais tranquila. A Lua em aspecto positivo com Netuno aumenta a sensibilidade e nos deixa mais compreensivos.
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Poderá resolver assuntos pendentes 
através da efi ciência e praticidade e a 
facilidade de convencer pela palavra. 
Decisões devem ser tomadas antes 
da metade do mês, mas mantenha 
a paciência e a comunicação dentro 
da rotina à tarde, não faça nada até o 
momento certo. 83/283 – Claras.

A carreira sairá ganhando se você 
ampliar suas ambições e se dispu-
ser a evoluir em territórios ainda 
inexplorados. Os projetos tendem a 
se fi rmar e começam a serem bem-
sucedidos melhorando seus ganhos. 
A necessidade de reconhecimento 
e aplauso atrapalha neste período. 
29/329 – Azul.

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

Situações críticas começam a serem 
afastadas e a vida deverá se estabi-
lizar neste fi nal de mês. Veja tudo 
com clareza, sem iludir-se, pois, 
isto cria confusões em sua rotina. 
O autocontrole e a disciplina devem 
ser mantidos, pois o egocentrismo 
atrapalha.  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 principalmente 
pela falta de foco. Tente fi car nas 
suas atividades rotineiras, nada de 
rompantes ou de tomar iniciativas. 
96/396 – Dourado.

Precisa evitar o desgaste de sua 
imagem com atitude crítica e de-
talhista demais. Será bom assumir 
os compromissos e cumprir o que 
foi proposto. Mas evite trabalhos 
na rua ou que precisem de muitos 
deslocamentos.  Alguém que andava 
afastado voltará ao seu convívio. 
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. 
A Lua em Câncer pode aumentar o 
lado passional e ciumento. Algumas 
dúvidas o farão refl etir um pouco 
mais e colocar a cabeça em ordem. 
90/390 – Vermelho.

Acentua-se o dom de liderança para 
a conquista de coisas novas na vida. 
Com o Sol indo daqui a algumas 
horas para a casa quatro, mantenha 
contato mais próximo com seu am-
biente, a casa e a sua família. Use 
toda sua sensualidade para chamar 
a atenção de alguém que lhe é atra-
ente. 02/702 – Branco.

Aprenda a procurar os interesses 
comuns – o prazer de sonhar junto 
será precioso – irá trazer satisfação 
e alegria de manhã. O que andava 
atrapalhado pode ser resolvido e 
um plano deverá ser colocado em 
prática depois do carnaval. 43/443 
– Marrom.

Sua vida começará no fi nal desta 
semana a andar mais depressa e os 
acontecimentos serão renovadores 
até o fi nal de fevereiro com o Sol indo 
daqui a uma semana para a casa dois, 
a casa do dinheiro. Aguarde uma 
oportunidade de melhoria material. 
67/667 – Azul. 

Tudo renasce naturalmente com 
o Sol transitando em seu signo e 
ativando sua personalidade esta 
semana. Um novo astral se inicia 
depois do seu aniversário, aguarde 
até lá. Suas forças vitais se renovam 
e devem ser usadas de forma obje-
tiva para encontrar boas soluções. 
92/592 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Vênus 
e Marte pode gerar desencontros e 
hostilidade nos relacionamentos. 
O autocontrole pode ajudar a não 
exagerar e cometer excessos a 
tarde. No começo do dia com a Lua 
em Câncer aumenta a energia para 
sair e se divertir no fi nal desta terça. 
76/476 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Fevereiro de 2017. Dia de São Ricardo de Tos-
cana, Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia 
da Beata Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude 
é a simpatia. Dia do Gráfico.Hoje aniversaria o cantor Pepeu 
Gomes que completa 65 anos, o ator James Spader que nasceu 
em 1960, o ator Ashton Kutcher que faz 39 anos, a atriz Carolina 
Magalhães que nasceu em 1979 e a atriz Tina Majorino que chega 
aos 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção bas-
tante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranquilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder de 
concentração.

Simpatias que funcionam
Simpatia poderosa para proteger a família: Ferva 2 
copos de água com 1 galhinho de arruda. Espere amornar, coe 
e despeje dentro de 1 vidro pequeno. Em seguida, percorra 
sua casa com esse preparado, pingando algumas gotas nos 
cantos dos cômodos. Enquanto faz isso, diga: “Em nome 
de Deus Todo-Poderoso, eu espanto os maus espíritos que, 
porventura, estejam habitando este lar, pois esta é uma casa 
de Deus e só aos Seres da Luz é permitido habitá-la, graças 
a Deus”. Despeje a água que sobrou na pia e jogue tudo que 
sobrou no lixo. Lave bem as mãos após o ritual.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.
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Medida
Provisória

(sigla)

Afeto de
um amigo 
em relação
ao outro

(?) qual:
do mesmo
modo que 

Onomato-
peia do

latido do
cachorro 

(?) do
Fico:

9/1/1822
(Hist.)

Vai e (?),
clássico

brinquedo
infantil 

(?) curta:
controle

total (fig.)

Público-
alvo das 

campanhas
políticas

Atitude da
pessoa
"zen"
(ing.)

Adélia
Prado,
poetisa
mineira

Emiliano
Zapata: o
Caudilho
do Sul

Colar de
pedras

coloridas 
(Umbanda)

Tina
Turner,
cantora
dos EUA 

Juiz de Is-
rael (Bíb.)

Muito
culta

Cada impulso expira-
tório que
forma a
palavra

Os empregos que au-
mentam no fim de ano
"Nacional",
em BNDES

Pontos co-
mo Joana Bezerra, Sé
e Central (PE-SP-RJ)

Assim, em
espanhol 
Sintoma

da diabete

É percebido na fala
do estrangeiro

Antigo território 
do Guaporé (sigla)

Verdadeiro,
em italiano
Tu e ele
(Gram.)

Estrada,
em inglês
Peças pa-
ra os pés

Festa popular origi-
nária do
entrudo

português  

Peças que 
transmitem
a força na 
engrena-
gem da
bicicleta

(?) falho:
lapso

revelador
do incons-

ciente

Doutora
(abrev.)

Afrodite, na
mitologia

Guilherme
(?), ator 

Roçar em
(algo) 

Lei, em
latim
2, em 

romanos

Regozijo
(?) déco,

estilo 
decorativo

"(?) amada, Brasil!", 
últimos versos do Hino
Nacional Profissio-
nal como o "sniper"

Mouse (?),
apoio

Estado de
Tucuruí

Fora de (?):
enfurecido
Fazer uma

doação

ST
CORRENTES
ATOMPASI
RAVOSTAL

BENQUERENÇA
AUROADÕB
VEMREDEA
AELIIS

ELEITORADO
DRASEOF

DEUSALEME
RDPRAZER

GUIALEXTT
PATRIAPARA

ATIRADOR

3/art — así — eli — lex — pad. 4/road — vero. 5/relax.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Tragédia
Nas vinte crônicas independentes que compõem o espetáculo “Ca-

bras, cabeças que voam, cabeças que rolam” tem como tema central a 
guerra. A vingança, o ethos guerreiro, o inimigo, os confl itos parentais, 
o nomadismo são narrados ou cantados por vozes humanas, de animais 
e, ainda, vozes de seres (a natureza, objetos), que revelam suas pers-
pectivas, delimitam o território e a aventura de estar fora dele.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel. 5573-3774. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 26/02.

O ator e comediante se dedica há 
mais de 10 anos ao stand-up come-
dy e foi um dos precursores desse 
gênero no Brasil. Esteve a frente 
do “Clube da Comédia”, que lançou 
nomes como Danilo Gentili, Rafi nha 
Bastos, Oscar Filho e outros ao mun-
do da comédia. No espetáculo “Uma 
Noite com Marcelo Mansfi eld”, os 
textos de humor sobre a vida e o 
cotidiano são ligados a quadros e 
personagens construídos ao longo 
de sua carreira e apresentados em 
projetos de sucesso como “Terça 
Insana” e “Como entrar mudo e 
sair calado”.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 
2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. Sába-
dos às 23h59.Ingresso: R$ 60. Até 06/05.

Espírita
A peça “Você Sou Eu Em Mim” é baseada em uma história real. Com 

voz em off de Thiago Lacerda. Cinco vozes interpretam Fabiana, que 
quando jovem, sonhava em ser artista, mas impedida e humilhada por 
sua família que a subjugava incapaz e inferior, entra em depressão. Nesta 
mesma fase, descobre-se apaixonada por um cantor quando ele vem a 
falecer. Em crise, faz regressões de memória que a levam a França no 
século XVIII e descobre que este amor teve início em sua vida passada. 
Fabiana tenta encontrar motivos para continuar a viver, mas ainda precisa 
voltar a acreditar em si mesma. Com Gleiciane Felício, Iara Pereira da 
Costa, Andressa Marconi, Kamila Mafra e Fernanda Rusvéer.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2904. Sábados 
às 19h. Ingresso:R$ 50. Até 25/03.

Walter Breda, Vicentini Gomez e Orlando Vieira.

A peça “Três Homens Baixos” é 
uma comédia de costumes sobre 
as facetas do universo mascu-
lino, revelada a partir do ponto 
de vista dos personagens Ciro, 
Samuca e Titi. Amigos de infância 
e estereótipos masculinos, eles se 
encontram periodicamente para 
colocar o papo em dia. Cada per-
sonagem vive seu próprio drama 
existencial. Um deles é casado, o 
outro é divorciado e também tem 

o infi el. Segredos guardados a sete 
chaves vêm à tona. Numa espécie 
de desabafo coletivo, as máscaras 
caem: um é homossexual; o outro, 
impotente; e o terceiro, que é o 
“corno” da história. Com Walter 
Breda, Vicentini Gomez e Orlando 
Vieira.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Sábados às 21h e domingos às 18h. Ingresso: 
R$ 50. Até 29/04.

“Velório à Brasileira” 
traz um hilário retrato 
sobre a verdadeira 
face das pessoas 
quando ganham muito 
dinheiro

Uma comédia de cos-
tumes, que mostra 
o velório de um fun-

cionário de repartição, ro-
deado por pessoas com as 
quais conviveu durante sua 
vida e se mostram nem um 
pouco comovidas pela situa-
ção, pelo contrário, estão 
interessadas em tirar pro-
veito dela, já que o falecido 
acabou de ganhar na Mega 
Sena, porém ninguém sabe 
onde ele guardou o bilhete. 
Uma viúva escandalosa, uma 
vizinha fofoqueira, um espi-
rituoso contraditório, uma 
irmã com falsos pudores, 
um falso colega, um bêbado 
inconveniente, um elemento 
surpresa e uma boa dose de 
ganância e interesse. Intri-

Prêmio perdido

Cena da peça “Velório à Brasileira”.

gante, envolvente e divertido, 
assim é “Velório à Brasileira”. 
Com Eduardo Moreno, Débora 

Muhniz, Cléo Moraes, Thiago 
Toledo, Priscila Telles, Thiago 
Catelani e Jorge Derosa.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados 
às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. 
Até 05/03.
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Diulgação

NOS CÍRCULOS DA FÉ: Reunião pública de 5-5-61, 1ª. Parte, cap. 1, item 
12, de “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec. Acende a fl ama da reverência, 
onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos, com o devido apreço 
aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem 
tantos modos de expressar confi ança no Criador quantos são os estágios 
evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a Infi nita Bondade, 
manejando borés; há os que se supõem plenamente desobrigados de todos 
os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a 
bailados exóticos; há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o Eterno 
Poder vibre absolutamente concentrado nas fi gurações geométricas; há os 
que fazem votos de solidão, crendo agradar aos Céus, fugindo de trabalhar; 
há os que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o 
Divino Amor; e há, ainda, os que se presumem detentores de prerrogativas 
e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus 
não passasse de arruinado ancião, ao sabor do capricho de fi lhos egoístas 
e intransigentes... Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não 
lhes negues consideração e respeito. Quase sempre, são corações infantis, 
usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror 
para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a 
pretexto de honorifi car a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade 
se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o 
raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje 
as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade 
amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. 
Se a Doutrina Espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a liberta-
ção interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidadecom Deus 
em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: - "Conhecereis a verdade e a 
verdade, afi nal, vos fará livres." (De “Justiça Divina”, de Francisco Cândido 
Xavier, pelo Espírito Emmanuel)

Estereótipos masculinos
Bianchi Jr


