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Esta quarta o vigésimo sétimo dia da lunação pode trazer doenças, insônias e aborrecimentos familiares ou profi s-
sionais. Este será um dia mais tenso.  De manhã Marte forma um mau aspecto com Plutão que pode trazer alguma 
violência. Será muito importante controlar os impulsos, pois estaremos irritados e mais agressivos. A energia deve 
ser canalizada para a realização dos objetivos, pois haverá muita força de vontade para lutar pelo que se deseja. De 
tarde e à noite a Lua faz aspectos tensos com Plutão, Marte e Urano que tendem a provocar imprevistos e mudanças 
de planos. A Lua em tensão com Júpiter pode levar a cometer alguns excessos.
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É preciso organizar a vida ou en-
frentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises no ambiente. 
O descaso pode levar a deixar algo 
importante para depois. O momento 
é de valorização de conquistas para 
o futuro. 78/478 – Vermelho.

Lua minguante dá maior disciplina 
e constância, e isso faz o começo do 
dia favorável ao cumprimento dos 
deveres e das obrigações. De tarde e 
à noite a Lua faz aspectos tensos com 
Plutão, Marte e Urano que tendem a 
provocar imprevistos e mudanças de 
planos. 21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no fi nal do dia. 
Empenhe-se mais em suas ativida-
des na rotina. Algo novo pode dar 
ânimo e boa disposição. Cuidado 
com as palavras que foram ditas, 
não poderá voltar atrás. 67/467 – 
Branco.

A conversa fl ui fácil, por isso pode 
haver muita conversa e pouca ação. 
Elimine aquilo que não serve mais ou 
que não usa mais. Imagine e acredite 
em seus desejos e eles poderão em 
breve se realizar. Use de persistência 
e coragem diante das difi culdades. 
62/362 – Azul.

A conversa vai fl uir fácil com todos e 
também com seu amor, com os fi lhos 
ou os familiares. Não faça nada sem 
ter certeza e ouvir pessoas interes-
sadas. Evite atritos provocados por 
uma atitude de comando e imposição, 
sem levar em consideração opiniões. 
92/292 – Amarelo.

Soluções engenhosas surgem e a 
inventividade que ocupa espaço 
importante neste dia. Decisões 
podem ser tomadas e acordos 
fi carão fortalecidos, mas a crítica 
pode provocar perda do prestigio. 
Sem apoio dos outros terá difi cul-
dade para alcançar o que pretende. 
56/456 – Cinza.

Durante o dia terá um clima propício 
para diálogos com amigos e familia-
res. Não alimente desejos impossíveis 
e nem misture sonhos com a realida-
de. Sua disposição e teimosia criam 
confl itos que podem perturbar. Evite 
gastar dinheiro em coisas desneces-
sárias. 55/255 – Vermelho.

De manhã Marte forma um mau 
aspecto com Plutão que pode tra-
zer alguma violência. Será muito 
importante controlar os impulsos, 
pois estaremos irritados e mais 
agressivos. Aumente a afetividade 
no relacionamento amoroso apro-
ximando a pessoa amada e amigos. 
64/764 – Claras.

O convívio com a pessoa amada deve 
melhorar até o fi nal desta semana, 
por isso tenha cautela com suas pa-
lavras e desconfi anças. O importante 
é ser bem prático e começar a agir 
nesta quarta para resolver pendência 
e terminar o que está superado em 
sua vida. 52/852 – Branco.

Aumentam as chances em atividades 
comerciais e fi nanceiras terem um 
bom resultado. Melhora a situação 
no trabalho através do reconheci-
mento do seu talento na atividade 
que realiza. É momento de dar 
atenção aos compromissos e tomar 
decisões.11/211 – azul.

Terá oportunidade de renovação de 
sua vida depois que o Sol passar o 
seu grau de nascimento. Se esta é a 
data do seu aniversário comemore o 
seu novo ano astral que está come-
çando. Será levado a viver momen-
tos felizes na relação sexual e na vida 
familiar. 33/833 – Branco.

O momento é de valorização de 
conquistas que dizem respeito ao 
futuro. A vida social será ampliada, 
fazendo novos amigos e conhecendo 
outros lugares e ambientes sociais. 
A sua relação sentimental pode fi car 
mais sólida, mas crises também 
podem ocorrer e levar a confl itos. 
15/615 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 22 de Fevereiro de 2017. Dia de São Abílio, São Ma-
ximiano, São Lineu, Santa Margarida de Cortona, e Dia do Anjo 
Mihael, cuja virtude é a harmonia. Hoje aniversaria a atriz Araci 
Balabanian que completa 75 anos, o tricampeão mundial de F-1, 
Niki Lauda que faz 68 anos, o ator, autor e diretor teatral Marcos 
Caruso que nasceu em 1952 e a atriz Débora Falabella que com-
pleta 35 anos. A ex-jurada Elke Maravilha falecida em agosto de 
2016 faria 72 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é observador, habilidoso e com 
senso para os negócios e tem também capacidade de liderança. Sempre 
encontra a felicidade fazendo os outros felizes. Terá destaque nas ati-
vidades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças e pela 
vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito especialmente pela relação a dois. É normalmente a partir daí que 
amadurece as suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis. Precisa 
ter metas realistas devido a natureza idealista. Não seja muito crítico em 
seus relacionamentos íntimos.

Simpatias que funcionam
Para abrir os caminhos do amor: Pegue um 
copo novo, que nunca tenha sido usado, e encha 
com água e uma pitada de sal. Coloque dentro uma 
rosa branca. Quando essa rosa estiver murcha, tire 
a rosa e tome banho jogando em seguida sobre seu 
corpo a água em que a rosa estava mergulhada. A 
simpatia deve ser feita no terceiro dia depois da 
Lua Nova.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi cará curado. Tratando 
de doente, fi cará curado. Ser médico, acautele-se 
com situações difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 
28, 48 e 71
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BOT
AVOMATERNA

ACARICIAR
ZASMTUTU

LADCOROA
MOROENF
EENXUGAR

UNTADAORO
TVERMEN
OBESAHOT
DRSJIPE

MECAFORAI
GIBISTUR

CAPRICHOSA
SODIODOS

Edson
Celulari,

ator

Som de
pancada

(HQ)

Femi-
nino de
“conde”

Conteúdo
da bola de

futebol

Coberta
de óleo
(forma)

Tirar a
umidade;

secar 

Ouro, em
espanhol

(?)-shirt,
tipo de
blusa

unissex

Parasita
como a

lombriga
Sucede
ao “M”

A pessoa
muito
acima

do peso

(?) dog,
sanduíche

com
salsicha

Ministério
da Edu-
cação
(sigla)

Revista
em qua-
drinhos

João
Paulo (?),

papa
polonês

Sílaba de
“turno”

A pessoa
cuidadosa

com as 
suas coisas

Porção de alimento
que cabe na boca

Acidente em banhei-
ros com aquecedor

A mãe 
da mãe

Acarinhar;
afagar 

Muito bom; excelente
“Desculpe, (?) Eu Vou
Chorar”, sucesso de
Leandro e Leonardo

Dois tipos de
encontros vocálicos

(Gram.)
Marinheiro

Sufixo de
“doçura”

Limites en-
tre países

Idoso
(pop.)

Recuperar;
recobrar

Ladeira
(abrev.)
Habito;
resido 

Prefixo de
“enlatado”
Que tem 

nome igual

Dinheiro
(gíria) 
Alvo da

acusação

Carro de 
uso militar
Sem brilho;

opaco
Sujeira de

móveis
Aplicação;
emprego

Ósmio
(símbolo)
Loucos;
malucos

À exceção
de

Pássaro,
em inglês

Consoantes 
de “riso”
Tipo de

trepadeira

3/hot — oro. 4/bird. 5/ótimo. 6/untada. 10/caprichosa.

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.

Comédia
O espetáculo “Humor Folia” 

reúne mais de 8 comediantes 
num só dia de show, com o 
objetivo de divertir o público 
e apresentar um show de qua-
lidade com comediantes que 
se apresentam nos melhores 
palcos do Brasil. A montagem 
conta com o demais mestres 
de cerimônia e convidados: 
Marcos Aguena (Japa), Celso 
Junior (Pato Donald), Richard 
Sakamoto (Participação em 
Legendários), Jansen Serra, 
Thiago Zap, Ingrid Bryan, 
Luiz Neto, entre outros. 
Com Marcos Aguena, Celso 
Junior, Richard Sakamoto, 
Jansen Serra, Thiago Zap, 
Ingrid Bryan, Luiz Neto, entre 
outros.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, 
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. 
Boa Vista, tel. 3732-9006. Terça (28) às 
20h. Ingresso: R$ 40.

Cena da peça “O Corpo que o Rio Levou”.

Disparado pelo assombro 
causado com a ascensão do 
conservadorismo e do fascismo no 
Brasil, “O Corpo que o Rio Levou” 
parte da necessidade de investigar 
e criar uma reflexão cênica 
sobre a permanência e a duração 
dos resquícios sentimentais, 
comportamentais e identitários 
dos crimes cometidos pela 
ditadura civil-militar dos anos 
1964-1989

A montagem, do Laboratório de Técnica 
Dramática – LABTD, estreia dia 4. A par-
tir de estudos de relatórios da Comissão 

Nacional da Verdade, O Corpo que o Rio Levou 
conta a história do casal Elza e Abelardo. Num 
Brasil de 2020, segregado por disputas políticas, 
ela é selecionada para ser atriz de uma peça in-
ternacional sobre a América Latina e a agência 
bancária onde Abelardo trabalha é alvo de um 
ataque da nova guerrilha. Enquanto isso, uma 
rádio narra um jogo de futebol da Copa de 1970. 
Com marçoDiego Chilio, Fredy Állan, Maria Emilia 
Faganello, Sofia Botelho e Sophia Castellano.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel.  
397-4002. Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 09/04.

Show Estralando o Rock faz uma viagem pela história do rock 

nacional unindo gerações.

Com o objetivo de apresentar 
diversas faces da música brasileira 
para os pequenos, a Banda Estralo  
apresenta os shows Estórias de 
Cantar (sábados, às 15h), com 
repertório baseado na MPB,e 
Estralando o Roque (domingos, 
às 15h), uma viagem pela história 
do Rock’n’Roll nacional. O set list 
dos shows inclui artistas brasileiros 
reconhecidos em todo o mundo, 
como Vinicius de Moraes, Marisa 
Monte, Arnaldo Antunes, Mutan-
tes, Milton Nascimento e muitos 

outros. O grupo é composto pelos 
“Estralantes” Marcos Lucatelli 
(voz e violão), Luanda Eliza (voz 
e performance), Lilyan Teles (voz, 
performance e escaleta), Mauricio 
Damasceno (percuteria) e Edson 
Barreto “Renatinho” (baixo). Ide-
alizado por Luanda e Marcos, os 
artistas criam novos arranjos para 
canções já consagradas.

Serviço: MorumbiShopping. Endereço: Av. 
Roque Petroni Junior, 1089, Jardim das Acácias. 
Sábados (04, 11, 18 e 25) e domingos (05, 12 e 19) 
às 15h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). 

Musical
O espetáculo “Cinderela” reconta a clássica história da jovem órfã maltratada 

pela madrasta e suas duas fi lhas, que sonha em mudar de vida encontrando 
assim a felicidade. Com  Elisa Teles, João Lucas Martins, Liz Nunes, Ricardo 
O. Campos, Heitor Garcia, Joanita Costa, Letícia Fonseca, Maria Clara Rosis 
e Giovanna Charelli.

Serviço: Teatro Omni Corinthians, R. São Jorge, 777, Tatuapé, tel. 2095-3000. Sábados 
(04, 11, 18 e 25 /3) às 16h. Ingresso: R$ 40.

Ditadura e crimes
www.netjen.com.brato11.ll@gmail.com
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vais Celtic Connections (Es-
cócia) e Musicas del Mundo 
(Chile), Renata Rosa aporta 
na capital paulista para a apre-
sentação de seu novo show 
“Encantações”, título que dá 
nome ao seu terceiro e último 
disco. Encantações é uma 
verdadeira usina de rabecas e 
percussões, drapeados crista-
linos de violas de dez cordas, 
polifonias vocais complexas 
e fl uidas que se erguem em 
espirais como as chamas de 
uma fogueira, deixando em 
primeiro plano a voz sinuosa e 
telúrica de Renata Rosa. Uma 
obra que preserva a energia de 
transe e uma incrível força de 
comunhão festiva. No palco 
uma  reunião de talentos trilha 
caminhos sonoros originais. 

Usina musical

Renata Rosa

Renata Rosa (voz e rabecas) 
é acompanhada pelos músicos 
Hugo Linns (baixo, viola e 
vocais), Pepê da Silva (viola, 
violão de sete, bandola e vocais) 

e Amendoim (percussões e 
vocais), grandes parceiros da 
artista há 15 anos.

 Serviço: Itáu Cultural, Av. Paulista, nº 
149. Quinta (23) às 20h. Entrada franca.

DEVER E TRABALHO

O compromisso de trabalho inclui o dever 
de associar-se a criatura ao esforço de equipe 
na obra a realizar.

Obediência digna tem o nome de obrigação 
cumprida no dicionário da realidade.

Quem executa com alegria as tarefas 
consideradas menores, espontaneamente se 

promove às tarefas consideradas maiores.
A câmara fotográfi ca nos retrata por fora, 

mas o trabalho nos retrata por dentro.
Quem escarnece da obra que lhe honorifi ca 

a existência desprestigia a si mesmo.
Servir além do próprio dever não é bajular e 

sim entesourar apoio e experiência, simpatia 
e cooperação.

Na formação e complementação de qualquer 
trabalho, é preciso compreender para sermos 
compreendidos.

Quando o trabalhador converte o trabalho 
em alegria, o trabalho se transforma na alegria 
do trabalhador.

(De "Sinal Verde", de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito André Luiz).

Infantil
Italo Cardoso


