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Esta sexta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua faz 
um bom aspecto com Netuno o que deixa a manhã muito sensível e com a intuição bastante aguçada. No início da 
tarde a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode trazer difi culdades na comunicação e atrasos. No fi nal do dia a Lua 
em bom aspecto com Plutão que aumenta a energia, dando força e ótima disposição. Em seguida a Lua fi ca fora de 
curso, o que favorece o descanso. O melhor será seguir a rotina no fi nal desta sexta-feira e começo do sábado. Por 
isso é melhor que evitemos situações pesadas ou lugares pesados, que possam nos infl uenciar negativamente.
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Terá novas oportunidades e saídas 
para recomeçar algo neste fi nal do 
mês de fevereiro. A mudança do 
pensamento sem a fi xação que faz 
permanecer são pontos negativos. 
Mantenha um contato maior consigo 
mesmo e faça planos para depois do 
aniversário. 66/266 – Vermelho. 

Em dia de consolidar conquistas 
pela ação fi rme e determinada, já 
que a capacidade de observação é 
ampliada. Poderá superar os proble-
mas que vem preocupando se agir de 
forma prática. Sendo generoso com 
as pessoas próximas e terá grandes 
alegrias. 15/515 – Azul.

Lua faz um bom aspecto com Netuno 
o que deixa a manhã muito sensível 
e com a intuição bastante aguçada. 
Use a capacidade de observação 
ampliada e o gosto de viver a vida. 
No fi nal do dia a Lua em bom aspecto 
com Plutão que aumenta a energia, 
dando força e ótima disposição. 
46/346 – Amarelo.

Faça um plano e aguarde importan-
tes acontecimentos através de atitu-
des tomadas. São boas as chances de 
realizar aquilo que está preparando 
para o futuro muito em breve. O dia 
é muito favorável à relação com as 
outras pessoas, por isso aproveite. 
27/427 – Branco.

Necessidade de viver as emoções 
mais profundas e superar as velhas 
formas de estar no mundo. Procure 
manter o modo de se comunicar de 
forma a surpreender. Reconsidere 
alguns pontos de vista e comece a agir 
para resolver assuntos pendentes. 
38/538 – Vermelho.

O relacionamento social terá defi ni-
ções agora que o Sol está indo para 
Peixes. Terá novidades e conquistas 
importantes até o fi nal do mês de fe-
vereiro. É tempo de reiniciar algo em 
sociedades e parcerias, renovando 
seu espírito e a sua disposição para 
amar. 26/326 – Verde. 

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
o que gosta e procure elaborar e 
expressar suas emoções. Evite fazer 
mudanças mais profundas do que as 
esperadas. Fique atento evitando 
perdas que se deixar poderão ocorrer 
repentinamente. 69/269 – Cinza.

Com a Lua em Escorpião melhora 
a relação no amor. Necessidade de 
viver as emoções mais profundas e 
superar as velhas formas de estar 
no mundo. Vai precisar de uma 
base emocional mais sólida que será 
completa junto de alguém em quem 
confi a totalmente. 76/376 – Azul.

Talvez seja preciso pôr uma pedra no 
passado e caminhar adiante de forma 
determinada. Coloque a confi ança em 
alta. É tempo de renovação de seus 
conceitos pessoais. Para se sentir 
bem, fuja de gente autoritária e mude 
o ambiente com o Sol em Peixes no 
fi nal de semana. 44/344 – Branco.

Mantenha a paz no seu ambiente e 
não faça negócios repentinos e nada 
que queira que seja duradouro. É o 
momento de receber benefícios e 
melhorar seu ganho material através 
de um novo projeto em longo prazo, 
mas cuidado com a ganância que o 
leva a perder. 32/432 – Azul.

O Sol em seu signo neste fi nal de 
semana lhe dá novos interesses 
e aumenta sua energia. Por isso 
procure elaborar e expressar suas 
emoções, senão elas poderão explo-
dir. Cuide da saúde e dê atenção as 
suas atividades, mas não se afaste 
da família e do seu ambiente. 42/324 
– Verde.

Mantenha o ritmo e leve adiante os 
seus projetos pessoais sem temer 
reveses ou impedimentos. Mantenha 
boas relações com amigos, a família e 
a pessoa amada já que a participação 
social é muito importante. A noite se 
amplia o desejo de servir e ajudar 
quem você ama. 27/327 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Fevereiro de 2017. Dia de São Rômulo, São Silvino, São 
Reginaldo de Orleans e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. 
Dia dos Sete Santos Fundadores da Ordem dos Servos da Virgem 
Maria. Hoje aniversaria o jornalista, político e escritor Fernando Gabeira que 
completa 76 anos, o cantor Amado Batista nascido em 1951, o ex-jogador 
de basquete Michael Jordan chega aos 54 anos, a atriz Paris Hilton que 
nasceu em 1981 e a atriz Isis Valverde que completa 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é ativo, produtivo e determinado. 
Possui uma presença forte, gosta de se desafi ar, habilidade para liderar.  
Ambicioso e persistente e com muita capacidade de organização, tem ideias 
originais e lucrativas. É sempre muito sensível ao sofrimento humano e dá 
muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de condi-
ções e oportunidades na vida. É normalmente muito zeloso no que toca à 
sua própria moralidade e é mais sob o prisma da moral que vê o mundo. É 
frequentemente altruísta bastante autoconfi ante.

Simpatias que funcionam
Afastar o mau olhado: Esta é uma das simpatias mais 
antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você pode 
repeti-la todas as vezes que achar necessário Pegue as 33 
pedrinhas de sal grosso e jogue no copo novo. Acrescente 
água fi ltrada (ou fervida). Deixe no sereno por três noites. 
Molhe com essa água os quatro cantos de cada cômodo 
da sua casa.

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 inespera-
damente. 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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Demônios da Garoa

Um dos conjuntos 
vocais mais ativos 
da música brasileira, 
entrou para o Livro 
Guiness de Recordes, 
em 1994

No show, os Demônios da 
Garoa trazem um reper-
tório que conta com os 

principais clássicos da carreira, 
como Você Abusou (Antônio 
Carlos/Jocafi ), Se Todos Fossem 
Iguais (Tom Jobim/Vinicius de 
Moraes), Quem Nem Jiló (Luiz 
Gonzaga), Regra 3 (Toquinho/
Vinicius de Moraes), Carinhoso 
(Pixinguinha/João de Barros), 
além dos sucessos de Adoniram 
Barbosa como, Saudosa Maloca, 
Samba do Arnesto, Trem das 
Onze, Morro da Casa Verde, Tiro 
ao Álvaro, entre outras. Um dos 
conjuntos vocais mais ativos da 
música brasileira, entrou para o 
Livro Guiness de Recordes, em 
1994, como o mais antigo grupo 
em atividade no mundo.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Terça (28) às 21h. Ingressos: 
R$ 140 e R$ 100.

Tritono Blues

O grupo Tritono Blues retor-
na ao palco do Bourbon Street, 
em formação que tem naipe de 
metais e bateria, para apresentar 
músicas de seu novo CD. O disco 
“Tritono Blues Plays Charles” foi 
lançado em abril de 2016. O grupo 
tem apresentado, em seus shows, 
também músicas de Marvin Gaye, 

Louis Prima e Otis Redding, ao 
lado de músicas gravada por Elvis 
Presley, Rolling Stones e Beatles. 
A apresentação tem participação 
especial de Igor Prado.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 
127, Moema, tel. 5095-6100. Quarta (22) às 
21h30. Ingressos: R$ 36 e R$ 50.

Conexões 
humanas

Intitulada “You Will 
Never Walk Alone”, a 
mostra é composta por 
15 imagens, feitas em 
2016, durante uma resi-
dência artística realizada 
pela fotógrafa em uma 
pequena vila na Islân-
dia. O projeto dá foco 
a conexões humanas, 
vulnerabilidade e per-
tencimento ao retratar 
um grupo de adolescen-
tes entre 15 e 17 anos 
de uma pequena cidade 
da Islândia, Húsavík. É 
neste cenário gélido que 
a fotógrafa conviveu com 
estes jovens durante um 
período de três meses, e 
assim nasceu a série.

Serviço: MIS - Museu da Imagem 
e do Som de São Paulo, Av. Europa, 
158 Jardim Europa, tel. 2117-4777. 
Sábados das 10h às 21h, domingos 
das 10h às 19h e de terça a sexta 
das 11h às 20h. Entrada franca. 
Até 02/04. 

No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano apresenta 
mais um show onde relembra músicas que marcaram 
sua carreira. Nesse formato “trio”, ele interpreta e toca 
bateria em diversas canções. O violonista Conrado Goys 
e o baixista Luis Gustavo Garcia, que já o acompanham 
há alguns anos, também fazem parte desta nova apre-
sentação. 

Serviço: Teatro Municipal de Barueri, R. Ministro Raphael de Barros 
Monteiro, 255, Vila Boa Vista, Barueri, tel. 4198-0972. Sábado (18) às 21h. 
Ingresso: R$ 80.

Carnaval com samba
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
INDICAÇÃO DE AMIGO

Nunca se diga inútil.
Por agora: você não é um anjo.
No entanto é capaz de ser uma pessoa reta e nobre.
Não terá santidade para mostrar,mas possui vastas possibili-
dades de agir, em benefício do próximo.
Não apresenta qualidades perfeitas, contudo,você detém 
recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar alto 
índice de cultura intelectual, porém,consegue amparar a muitos 
companheiros com excelente orientação.
Provavelmente, não lhe será possível movimentar grandes 
riquezas do mundo, entretanto nada lhe impedirá o esforço 
de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-los 
em gestos de compreensão e de amor.
Por fi m é provável que você ainda não conheça o que seja a 
felicidade, mas pode adquiri-la, se você quiser, aprendendo a 
trabalhar em favor dos outros, e entender e perdoar, encorajar 
e sorrir.

André Luiz (De "Momentos de Ouro", de Francisco Cândido 
Xavier - espíritos diversos).

MPB

D
iv

ul
ga

çã
o

Blues

O artista Wilson Simoninha 
apresenta show em clima de 
carnaval. Convidados especiais 
como Max de Castro, João Sa-
biá, Leo Maia e bateria do bloco 
Acadêmicos do Baixo Augusta 
sobem ao palco com ele.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 
127, Moema, tel.  5095-6100. Quinta (23) às 
22h30. Ingresso: 65.

Clima
de carnaval

Wilson Simoninha


