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Achado
comum no
mercado
de pulgas

Forma de 
pagamento
com altos

juros

Jogador
argentino
do Barce-
lona (fut.)

(?) Mora-
les, presi-
dente da
Bolívia

Fla-(?),
clássico

do futebol
carioca

Barco-
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de status, 
em marinas

Divididas 
igualmen-
te entre

as partes

Emitir
(queixa)
com voz
chorosa

Fruta-de-
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(bras.)

País da
ilha de

Santorini

Espaço (?):
nele navega
o telescópio

Hubble

Lev Tolstoi,
romancista
de "Guer-
ra e Paz"

Grupos (?):
Boko Ha-

ram e Esta-
do Islâmico

Letícia
Sabatella,

atriz
mineira

Fruta ener-
gética
Tipo de
cimento

Texto do te-
leprompter
Lenda da
F1 (BR)

Articulações
dos dedos
Influen-

ciar

Dificuldade
do iletrado
Variedade
de limão

Louco, 
em inglês
Sintoma 

da cefaleia

Divisões
da piscina
olímpica

Os participantes do Pan de To-
ronto, realizado em julho de 2015
Janete (?),
novelista

Infecção viral e
contagiosa na boca

Galpões
de cereais
A 3ª nota
musical

A cultura
dos meios
de comu-
nicação de
massa (ing.)

Cervídeo
de regiões

frias

Cadastro
Nacional
dos Advo-

gados

A Literatura
de Raul Pompeia

Setor mais luxuoso
do avião 

Período
biológico
constante 
no babuíno

Estrutura
de carros
Ildi Silva,

atriz

Anexo de
cozinhas
Verbo de
ligação

3/ari — mad. 5/cravo — gemer. 6/script. 7/sideral. 9/pechincha. 10/mainstream.
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Esta quinta, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. Lua ingressan-
do em Touro desde as 04h44 e deixa todos bem mais lentos e calmos. O astral desta quinta favorece a retomada 
da rotina e a resolução da vida prática com mais calma. Por isso o dia deve ser mais tranquilo. Mercúrio em 
bom aspecto favorece o diálogo e ajuda a resolver as situações pendentes. O mau aspecto de Júpiter com Urano 
tende a deixar a noite bem agitada. A Lua em aspecto positivo com Netuno nos ajuda a relaxar e descansar 
mais cedo.
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O Sol na casa doze traz preocupa-
ções, insônias e aborrecimentos. 
Aproveite os últimos dias para a re-
fl exão e a meditação, fundamentais 
para as mudanças que virão. Bem 
cedo fazer o que tem que ser feito 
está altamente, mas depois vai sentir 
faltar energia, ânimo e inspiração. 
75/275 – Vermelho.

O astral desta quinta favorece a 
retomada da rotina e a resolução 
da vida prática com mais calma. Por 
isso resolva qualquer assunto pen-
dente e não deixe nada para depois. 
Ainda poderá encontrar saídas para 
os problemas. Precisa ousar mais 
para alcançar o que deseja. 47/547 
– Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. Pe-
rigo de insônias e aborrecimentos. 
55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e tenha 
cautela com situações de risco. Pro-
cure ampliar seus conhecimentos. 
A ação, disposição e espírito de 
luta junto com a força do querer 
ganham uma proporção exagerada 
na rotina e a carência vem à tona 
fácil. 65/665 – Azul.

É preciso manter a calma para su-
perar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resulta-
dos evidentes na economia. A Lua 
em Touro faz com que os diálogos 
levem a um bom entendimento 
com as pessoas com quem convive. 
84/584 – Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes 
de tomar uma decisão. 66/966 – 
Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga 
o quanto deseja alguém. O maior 
senso de cooperação torna todos 
mais prestativos e dá tendência 
ampliada para a ternura. 89/489 – 
Cores escuras.

O mau aspecto de Júpiter com Urano 
tende a deixar a noite bem agitada. 
Final da manhã até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto e 
estaremos mais sensíveis às energias 
dos ambientes e das pessoas. Pre-
cisa dar e receber carinho e afeto. 
78/378 – Verde.

Seu maior romantismo pode fazer 
a vida sexual mais feliz, pois o 
torna bastante atraente. Seja bem 
sincero e direto em suas atitudes e 
mais aberto ao social e as relações 
íntimas e sexuais. Evite o radicalis-
mo, o exagero e a intolerância nos 
relacionamentos sociais e familiares. 
62/762 – Marrom.

Corre perigo de acidentes e proble-
mas repentinos, devido a consoli-
dação das mudanças preparadas. 
Pode obter sucesso em coisas novas, 
modernas e avançadas que inicie. É o 
dia para acreditar em algo e realizar 
aquilo que está na sua mente há 
muito tempo. 44/244 – Azul. 

Depois que o Sol estiver transitando 
em Áries virá o momento de agir, 
mas até lá se prepare para aceitar 
os resultados que as estas alturas 
já são evidentes. Tanto a tarde 
como a noite será preciso relaxar, 
de acordo com a necessidade e de 
acordo com o lugar que estiver. 
26/226 – Amarelo.

A Lua em Touro dá sensualidade 
e torna o momento ótimo para se 
relacionar e travar contatos afetivos. 
O descanso e o lazer irão melhorar 
sua disposição, já que pode sofrer 
de pequena indisposição. Curta os 
momentos em casa ou nas atividades 
físicas, exercitando-se e agindo mais. 
90/990 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 02 de Março de 2017. Dia de São Simplício, Santa Inês de 
Praga, São Jovino, Santa Januária, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a 
generosidade. Dia da Poesia e Dia Mundial da Oração pela Unidade 

e pela Paz. Hoje faz aniversário o cantor Jon Bon Jovi que faz 55 anos, 
o jogador de futebol França que nasceu em 1976 e o cantor Chris Martin 
que completa 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre sensível e intuitivo. Sendo objetivo 
e empreendedor, se sai bem trabalhando em parceria. É também bem prático 
e determinado. Muito sensível e atencioso, usa os seus conhecimentos para 
ajudar o próximo. É muito querido por todos devido a sua modéstia, humildade 
e bom humor. Idealista e com muito senso de dever e responsabilidade precisa 
aprender a equilibrar os ideais com as obrigações. Consegue sucesso fi nanceiro 
graças ao seu talento e modo de ser. No lado negativo, pode ser orgulhoso, 
ambicioso e querer sempre se sobrepor aos seus semelhantes.

Simpatias que funcionam

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

Melhorar de vida: Pegue um lenço branco, uma caixa 
de fósforos vazia, três grãos de milho e três dentes de 
alho. Guarde a caixa com os ingredientes atrás da porta 
de seu quarto. No dia seguinte, enterre a caixa num 
canteiro de rosas; pegue três rosas, retire as pétalas 
e enrole no lenço branco. Guarde esse lenço dentro 
de uma gaveta e não deixe que ninguém toque nele 
para não levar sua sorte embora.

Batuque das Sinhás

O grupo Batuque das Sinhás apresenta novos arranjos de gran-
des sucessos da carreira da cantora Beth Carvalho, no show Vou 
Festejar. Músicas como “As Rosas Não Falam” (Cartola), “Meu 
Guri” (Chico Buarque), “Andanças” (Marcos Valle e Sérgio Valle), 
“Coisinha do Pai” (Jorge Aragão) e “Vou Festejar” (Jorge Aragão, 
Dida e Neoci Dias) destacam-se no repertório do show.

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, tel. 4469-1200. Hoje (2) 
às 20h. Entrada franca.

A peça “Rose”, a doméstica do Brasil conta a 
história de Rose, uma mulher batalhadora que 
fi cou famosa por se tornar a doméstica dos gays 
depois que postou seu vídeo na internet cantando 
“Grelo”, paródia de “Halo”, da consagrada cantora 
pop Beyoncé. Ela agora ganha uma versão para o 
teatro onde relembra toda a sua história antes de 
fi car famosa, sua vida dura na infância, seus fi lhos 

e suas desilusões amorosas. Claro, tudo isso com 
muita música cantada ao vivo, sotaque nortemi-
neiro, que é a marca registrada da personagem,  
além de um divertido sonho com seu ídolo Amado 
Batista. Com Lindsay Paulino.

Teatro Itália, Av.Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Sábados 
às 21h e domingos às 18h. Ingresso: R$ 50. Até 02/04.

Drama
“Ponto Morto” é uma peça 

teatral que tenta explorar as 
possibilidades de um diálogo 
repleto de fraturas, repetições 
e nonsense entre um portador 
de síndrome do espectro au-
tista e seu pai, ambos acima 
dos 40 anos. Com um texto 
forte e contundente, nos leva a 
analisar e discutir um assunto 
pouco explorado, cercado de 
medo, discriminação e exclu-
são social. O tema central é a 
incapacidade crescente do pai 
em aceitar as limitações que 
o transtorno autista impõe 
ao fi lho. De alguma forma, as 
personagens dialogam com 
antigas fábulas infantis, uma 
espécie de João e Maria às 
avessas onde o pai procura 
não deixar pista para que o 
fi lho jamais “retorne” ao ponto 
de partida. Com Marat Descar-
tes e Luciano Chirolli.

Serviço: Tucarena, R. Monte Alegre, 
1024, Perdizes, tel. 3670-8455. Sexta (3) 
e sábado (4) às 21h e domingo (5) às 
18h. Ingressos: R$ 70 e R$ 80.

Alessandra Leão.

A compositora, cantora e 
percussionista pernambucana 
Alessandra Leão sobe ao palco 
acompanhada pelos músicos 
Caçapa (guitarra), Ricardo Car-
neiro (guitarra), Missionário José 
(baixo), Gustavo Souza (bateria) 
e Abuhl Júnior (percussão), 
com o show Língua, que traz no 
repertório as músicas da trilogia 
homônima formada pelos EPs 
Pedra de Sal (2014), Aço (2015) 
e Língua (2015), além de algumas 
surpresas. A apresentação tem 
ainda a participação especial de 
Tulipa Ruiz. O espetáculo tem in-
terpretação na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº (Ibirapuera), tel. 3629-
1075. Sexta (3) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Sidney Santiago em Madame Satã.

Sozinho em seu 
quarto, um homem 
negro corresponde-se 
com a fi gura mítica de 
Madame Satã

Fragmentos de histó-
rias revelam, através 
das cartas, trajetórias 

e casos de amor, numa 
cidade-país carregada de 
doenças, que mantém sob 
cárcere privado um jovem 
apaixonado. O espetáculo 
“Cartas à Madame Satã ou 
me desespero sem notícias 
suas”, da Cia. Os Crespos 
reestreia hoje (2). A peça 
conta com  interpretação 
de Sidney Santiago Kuanza, 
com colaborações em vídeo 
dos atores Vitor Bassi e Luis 
Navarro. A personagem, em 
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tom confessional, mescla a 
força do gesto com a delica-
deza do discurso, buscando a 

cumplicidade do espectador 
para tornar público uma afeti-
vidade cercada de tabus. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. De hoje (2) 
a sábado (4) às 21h30. Ingressos: R$ 20 e 
R4$ 10 (meia).

Samba
Divulgação

SAÚDE

As tuas mãos em serviço te garantem a saúde.
Não te permitem a ociosidade, porta aberta às enfermi-
dades da alma...
Não te consentem agasalhar idéias pessimistas...
Livram-te da depressão...
Mãos desocupadas - mente receptiva à obsessão.
Mãos vazias - árvore sem frutos.
Mãos inertes - fl ores emurchecidas.
O trabalho é o tônico da Vida.
Não subtraias as tuas mãos à ação enobrecedora que te 
preserva o equilíbrio e te sustenta a paz.
Tens, em tuas mãos, a integridade de teu corpo in-
teiro.

Irmão José (De "Ao alcance das mãos",
de Carlos A. Baccelli)

MPB

Comédia

D
iv

ul
ga

çã
o


