
Serviço: Terraço Itália, Av. Ipiranga, 
344,  42º andar. Terças (21 e 28) às 20h30. 
Ingresso: R$ 45.
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Esta quinta, o vigésimo primeiro dia da lunação é muito bom para viagens, passeios e pesquisas. Desde cedo na 
madrugada a Lua ingressa em Escorpião e o astral vai fi car mais emocional e muito intenso. Um dia positivo para 
fazer limpezas e curar feridas emocionais. De tarde Mercúrio se harmoniza com Marte o que favorece a tomada 
de decisões. Muita assertividade e iniciativa. A percepção fi ca mais forte no fi nal da noite. Mesmo assim, cuidado 
com a tendência a sonhar em demasia ou de forma excessivamente idealista em relação às fantasias; pode ocorrer 
a inclinação a querer fugir da realidade ou não enxergar o lado ruim das coisas.
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Lua ingressa em Escorpião e o 
astral vai fi car mais emocional e 
muito intenso. As brigas devem ser 
evitadas nesta fase mais delicada 
que começa esta semana, até o Sol 
chegar ao seu signo. Energia de cura 
tende a se fazer presente no fi nal do 
dia. 91/691 – amarelo.

Tome atitudes para resolver pro-
blemas que vem enfrentando. Este 
é o momento para fazer alterações 
e melhorias em tudo. À noite, cui-
dado com a tendência a sonhar em 
demasia ou de forma excessivamente 
idealista em relação às fantasias. 
79/579 – Verde.

Poderá tomar uma importante 
decisão e sentir-se satisfeito com 
suas conquistas. Pode melhorar seu 
prestígio e seus ganhos materiais. 
No trabalho, a capacidade cresce 
e o ritmo acelera. O início do dia 
não será de muita harmonia, mas, 
logo depois a astral melhora. 95/495 
– Branco.

Mantenha a calma diante de coisas 
inesperadas, analise-as bem antes 
de aceitá-las. Evite a palavra aberta, 
nem sempre oportuna e adequada, 
mesmo que de forma muito sincera. 
As boas chances surgem e deve 
começar a agir, sempre com muita 
cautela e prudência. 26/126 – Azul.

Se você esperava um momento de 
maior pique para tomar uma inicia-
tiva faça isso agora. Terá que rever 
planos de melhoria e expansão. Irá 
conviver bem na relação íntima com 
o lar e na relação sexual. Reconsi-
dere alguns pontos de vista no seu 
ambiente. 34/334 – Amarelo.

As melhorias virão tanto na sua 
vida social como também familiar. 
Comece a renovar seu espírito, fa-
zendo novos amigos e partindo para 
novas conquistas. Há uma inclinação 
a querer fugir da realidade ou não 
enxergar o lado ruim das coisas. 
35/835 – Branco. 

A percepção fi ca mais forte com a Lua 
em seu signo. Mesmo assim, cuidado 
com a tendência a sonhar em demasia 
ou de forma excessivamente idealista 
em relação às fantasias; pode ocorrer 
a inclinação a querer fugir da realida-
de ou não enxergar o lado ruim das 
coisas. 18/618 – Verde.

Cuidado com a tendência a ser 
franco demais. Cuidado para não 
ser enganado pela sensibilidade 
exagerada, que acabará impedindo 
que se sinta bem no amor à tarde. A 
noite deve ser de astral elevado, pela 
boa infl uência da Lua em Escorpião 
que aumenta a confi ança e otimismo. 
27/827 – Azul-claro.

Um dia positivo para fazer limpezas e 
curar feridas emocionais com a Lua 
em Escorpião. Grandes mudanças 
serão preparadas para o período 
em que o Sol vai para Peixes. Novos 
ambientes e conversas abertas e 
sinceras ajudam a fazer amigos. 
67/367 – Bege.

Os sonhos mais profundos de re-
ligiosidade se fazem presentes e 
fortes, mas o dinheiro fala mais alto 
e o domina. De tarde Mercúrio se 
harmoniza com Marte o que favorece 
a tomada de decisões. Muita asserti-
vidade e iniciativa. Preserve aquilo 
que é mais precioso, o seu prestigio. 
55/655 – Amarelo.

Evite atritos no trabalho ou no lar 
que podem fazer com que as rela-
ções sejam abaladas. Evite a crítica 
fácil e a palavra aberta, nem sem-
pre oportuna e adequada, embora 
sincera. Manhã bem inspirada sobe 
a boa infl uência da Lua Cheia em 
Escorpião. 85/685 – Verde.

Dedique-se a organização de suas 
tarefas, pois um crescimento sem 
ordem será prejudicial com o tempo. 
Coloque tudo em ordem para não 
prejudicar o desenvolvimento de 
seus projetos no trabalho. O fi nal 
do dia é bom para manter contato 
com a natureza e recuperar a saúde.  
52/252 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de fevereiro de 2017. Dia de Santo Onésimo, Nossa 
Senhora do Desterro, São Elias, São Jeremias, São Daniel e Dia do 
Anjo Micael, cuja virtude é a fé. Dia do Repórter. Hoje aniversario o 
ex-jogador de basquete Oscar Schmidt que completa 59 anos, o rapper 
Ice-T que também nasceu em 1958 e o ex-jogador de futebol Bebeto 
nascido em 1964.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático independente e também 
generoso, com muita capacidade de liderança. É uma pessoa com reações 
rápidas, tem bom desempenho ao trabalhar em equipe, é produtiva e cheia 
de recursos. Tem sempre grande interesse pela política, é curioso e tem 
conhecimentos profundos de diplomacia. Pode parecer um tanto frio para 
algumas pessoas, mas possui ideal de igualdade e fraternidade. Possui o 
dom da disciplina e consegue a obediência dos subalternos. No lado negativo 
precisa superar a impaciência.

Simpatias que funcionam E m a g r e c e r 

rapidamente: 
Em uma quarta feira pela manhã pegue um copo e encha até 
a metade, logo coloque grãos de arroz dentro dele, para cada 
grão de arroz um quilo que irá embora. Não coloque grãos a 
mais do que você realmente quer, pois, os quilos perdidos não 
serão recuperados. A noite tome a água que está dentro do copo 
deixando os grãos lá e assim encha-o novamente até a metade. 
Na quinta-feira, em jejum beba a água do copo deixando os 
grãos, coloque mais uma vez água no copo até a metade. Na 
sexta pela manhã novamente em jejum beba tudo, até mesmo 
os grãos de arroz. Algumas observações são necessárias fazer: 
O copo que você deverá utilizar será sempre o mesmo. Não faça 
regimes. Tire cópias da simpatia e distribuir correspondente 
aos quilos que deseja perder. Comece na quarta a distribuir as 
cópias, elas devem ser distribuídas ainda nesta mesma semana. 
Não precisa publicar apenas distribuir as cópias.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, brigas 
e desavenças em família. Se for perseguido, não assuma com-
promissos neste período. Gordo, sorte no jogo. Esquarteja-lo, 
ganhos na loteria. Números de sorte: 09, 13, 39, 60 e 93.
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depositar
em (conta
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Animal-
símbolo
do PSDB

Recipiente
para arma-
zenar café
ou cereais

Capítulo
final de

uma obra
literária

Amarrar
com laço

"(?) Mais",
sucesso de 
Thiaguinho

e Dolls

"Retrato Pra
(?)", suces-
so dos Los
Hermanos

Península
devolvida
ao Egito
em 1982

A mulher
internada

em um
hospício

(?)
hidratada: 
é usada em 
argamassa

Toque (?),
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próstata
(Med.)

De mala e 
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Dilúvio
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(símbolo)
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Sistema
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(?) atolada, prato com
costela
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fim de tar-
de na praia

(?) Capitânia: réplica
de caravela, na come-
moração dos 500 anos

do Descobrimento

Templo
judaico

Pedra do
amolador

Calendário divulgado
no início por uma

escolaRaciocínio
por comparações

Rio
italiano
Tema de
poemas

Tipo de re-
frigerante

Profissio-
nais treina-
dos para monitorar o

banho de mar e
resgatar vítimas de

afogamento

Cartão de
memória
(sigla)
Patroa
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Refl exõesRefl exõesRefl exões

Dani Mattos Trio traz clássicos da Canção Internacional para o Terraço Itália.

Clássicos de Canções 
francesas fazem parte 
do espetáculo de Dani 
Mattos Trio

Durante a temporada, 
o grupo traz clássicos 
da canção interna-

cional.No repertório obras 
- primas como: Senza Fine 
(Gino Paoli), Estate (Bruno 
Martino), Stormy Weather 
(Harold Arlen e Ted Koeh-
ler), Cheek to Cheek (Irving 
Berlin), All of me (John 
Legend), entre outros... O 
show traz ainda, trechos do 
espetáculo “Le savoir vivre 
francês e brasileiro - une en-
chantement mutuel. O espe-
táculo, criado pela cantora 
e pesquisadora Dani Mattos, 
tece um diálogo musical 
entre os dois países. Com-
positores brasileiros que 
fizeram referência à cultura 
francesa, como Chico Bu-
arque, Vinícius de Moraes, 
Assis Valente, Baden Powell 

Espírita
Sob a orientação de seu novo 

instrutor Jerônimo, André Luiz, 
juntamente com outros Espíri-
tos, é guiado numa missão na 
crosta terrestre, onde irá apren-
der e ajudar nos trabalhos de 
desencarnação de colaborado-

res do bem na peça Obreiros da 
Vida Eterna. Durante a descida, 
eles fi cam hospedados na Casa 
Transitória Fabiano de Cristo, 
lugar de tratamento e hospe-
dagem a missionários da crosta 
e aos Espíritos necessitados. 
Ainda lá hospedado, André Luiz 
é designado a ir com Jerônimo, 
a diretora da instituição e mais 

alguns Espíritos amigos em uma 
missão para ajudar entidades 
sofredoras no Umbral, sobre-
tudo o Padre Domênico, que lá 
fi cou por muitos anos, expiando 
suas faltas, mas que estaria 
pronto para se arrepender.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Ape-
ninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. Domin-
gos às 20h. Ingresso: $ 50. Até 26\03.

Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

O espetáculo “1917” - Há uma gota de sangue em cada 
poema constrói uma trama ágil, repleta de mistérios e 
revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a 
narrativa da peça possibilita o encontro de Maria (mãe de 
Jesus) com Mephisto (fi lho de Lúcifer), buscando refl etir 
a duvidosa sabedoria da verdade versus o pai universal 
do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 
4116-3665. Domingos às 20h. Ingresso: R$ 40. Até 26/03.

Cena do espetáculo “O Orgulho da Rua Parnell”.

O espetáculo “O Orgulho da Rua Parnell”, do dramaturgo inglês 
Sebastian Barry, dirigido por Darson Ribeiro, encerra sua temporada 
no dia 20 de fevereiro. A peça reúne monólogos interconectados, 
interpretados por Alexandre Tigano e Claudiane Carvalho, sobre 
a história de amor de um casal interrompida de forma caótica por 
um ato medonho de violência por parte do marido. A encenação, 
que tem ainda participação especial do garoto Enrico Bezerra como 
intérprete de uma canção, utiliza a ambientação natural da galeria 
como cenário e plateia (o público senta-se nos próprios móveis do 
antiquário, que também podem ser adquiridos.

Serviço: Verniz Galeria, R. Álvaro de Carvalho, 318, Centro. Sábados e segundas às 
20h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 20/02..

Idosos e abandono
Com textos dos fi lósofos Pablo 

Capistrano e Iracema Macedo, Jacy 
é uma peça cômico-trágica que 
revela fatos sobre o abandono dos 
idosos, a política e o crescimento 
desenfreados das cidades que, por 
muitas vezes, ignoramos.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, 
Pinheiros, tel. 3095-9400. De quinta (16) a 
sábado (18) às 20h30. Ingresso: R$ 25. 

Clássicos
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e até Pixinguinha compõem 
o repertório do espetáculo. 
Com Dani Mattos (voz e 

pesquisa musical); Maurício 
Biazzi (baixo acústico) e Íris 
Salvagnini (teclado).

Drama
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SOLUÇÃO FELIZ

A reunião transcorria em clima de ordem.
Pobre senhora obsidiada, na assistência, tomou de deli-

cada corneta plástica e começou a soprá-la, perturbando o 
ambiente.

Constrangida e inquieta, dedicada freqüentadora da Casa, 
após orar, falou discretamente:

- Meu bem, você quer vender-me a linda cornetinha para a 
minha menina?

- Oh!, sim, obrigada!
E sorrindo, entregou-a.
Ante a cédula expressiva, ofertou, ainda, duas laranjas que 

trazia como se fora competente troco.
Não reajas ante os perturbados. Age com discernimento, 

cristãmente.
Ora, e, inspirado, ajuda sem constranger, resolvendo o pro-

blema, sem criar outro.
Ajuda melhor aquele que compreende.
Quando nada possas fazer, ora e deixa que alguém capaz se 

encarregue do cometimento.

(De "Espelho d'alma", de Divaldo P. Franco, pelo espírito 
Ignotus) 

História interrompida
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