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interpretou
Marinete
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dissabores

O efeito do
tsunami
no litoral
Murmurar

3/ril. 4/joan — tara. 5/aloés — istmo. 7/agruras — amnésia — injúria.
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Esta segunda, o nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arris-
cadas ou perigosas. A Lua passa a transitar em Câncer as 09h55 desta segunda. Por isso não é hora de inovar, e 
sim de contar com gente que você já conhece e de reavaliar se algum projeto do passado pode ser reaproveitado. 
Chore, nem que seja vendo um fi lme. Qualquer mágoa, saudade ou simplesmente emoção poderão ser lavadas 
desse modo. Fique em casa, cerque-se de velhos amigos e pessoas queridas. O acolhimento cura as doenças da 
alma humana.
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Aumenta o interesse pela por algum 
projeto do passado que pode ser 
realizado. Vive um bom momento 
na relação social, maior conforto e 
tendência a viver ambientes que irão 
ativar a relação sexual. Relaciona-
mentos serão intensos e as amizades 
e a família darão momentos felizes. 
67/467 – Cinza.

Uma mágoa, saudade ou simples-
mente emoção poderão ser lavadas 
com suas lembranças nesta segunda. 
Melhora o retorno através do trabalho 
pela dedicação e esforço pessoal. Os 
relacionamentos sociais e o romantis-
mo estarão em destaque esta semana. 
33/433 – Azul. 

Problemas pessoais tumultuam a 
vida afetiva e diminuem a intensi-
dade sexual. Precisa manter bom 
relacionamento com amigos e com 
seus familiares e será mais fácil 
viver o fi nal do dia. O lado sensual 
harmônico e belo deve ganhar des-
taque por ser o romantismo bem 
maior. 52/152 – Branco.

Pode ser levado a situações de 
rompimento brusco nas amizades 
nesta semana em que começa um 
novo ano astral. Aguarde no próximo 
mês de abril sua vida vai melhorar 
muito, com benefícios inesperados 
e até um negócio importante em 
que terá cooperação para progredir. 
98/198 – Cinza.

Prepare-se para algo novo que virá 
nesta semana em nesta nova lunação 
que antecede o novo ano astral. 
Evite enganos e a atitude de impor 
suas condições aos outros, assim 
sofrerá perdas fi nanceiras. Mantenha 
o brilho que atrai novos contatos e 
amigos. 67/867 – Amarelo.

Começo de semana positivo para 
encontros sociais e afetivos, viagens 
e contatos íntimos. Evite as atitudes 
que gerem rompimentos, criticando 
ou apontando defeitos que acabam 
afastando alguém de seu convívio. 
Mantenha a rotina e evite mudan-
ças que não foram bem pensadas. 
99/399 – Verde.

Intensa felicidade com as relações 
sentimentais fi cando ainda mais só-
lidas. O descanso e os momentos de 
lazer serão muito benéfi cos no amor. 
Uma viagem será feliz se realizada 
neste fi nal do mês de março. Maior 
atenção também para o lazer nesta 
segunda se faz necessária. 12/612 
– Amarelo.

Com a Lua entrando crescente em 
Câncer renova as relações e agrega 
ao ambiente. Fazer aquilo que gosta 
será o principal combustível da vida 
a dois. Mesmo assim corre perigo 
de alguma decepção sentimental. 
Mantenha as relações sexuais em 
equilíbrio, mas ainda bem ativas. 
90/590 – Cinza.

A falta de diálogo volta a perturbar o 
ambiente e trará brigas, desentendi-
mento e separações. Evite cometer 
excessos de bebidas ou alimentares, 
que prejudiquem ainda mais a saúde. 
Mantenha sua boa disposição física 
e mental e terá uma ótima segunda-
feira. 25/525 – Escuras.

Bom dia para os trabalhos, os negó-
cios, para a saúde, mas não para os 
assuntos sentimentais. Sexualmente 
terá mais chance de satisfazer-se 
e fazer a pessoa amada mais feliz. 
Cuide de sua saúde fazendo exer-
cícios e atividades físicas. 82/782 
– Amarelo.

Evite variar demais, mantenha a 
constância nas relações e não pre-
judique sua imagem com conversas 
desgastantes. A situação fi nanceira 
só melhora através da sua dedicação 
e empenho ao trabalho. Pode melho-
rar ou piorar seus ganhos depois do 
aniversário. 28/528 – Azul.

Terá ajuda de alguém para suas re-
alizações pessoais.  Procure realizar 
suas tarefas com prazer, tornando-as 
mais leves, em vez de reclamar delas 
todo o momento. Os sentimentos 
ganham o tempero gostoso do que 
é sensual e envolvente. 10/410 – 
Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 06 de Março de 2017. Dia de Santa Rosa de Viterbo, Santa 
Inês da Boêmia, São Olegário, São Vitorino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja 
qualidade é a virtude. Hoje aniversaria a cantora de ópera Kiri Te Kanawa, 
que completa 73 anos, a atriz Natália do Valle que nasceu em 1951 e o 
jogador de basquete Shaquille O'Neal que chega aos 54 anos.

O nativo do dia O nativo de Peixes deste grau é geralmente uma 
pessoa bastante atenta ao seu comportamento 

e altamente dotada de autocrítica. Sua intuição quanto às pessoas é quase 
sempre correta tem habilidade para liderar, mas para ter sucesso é preciso 
autodisciplina. Determinado e inteligente, presta atenção a detalhes, é 
curioso; é também possuidor de extremo magnetismo e com isso se torna 
muito popular. O fato de querer ajudar o próximo talvez o leve a trabalhar 
na área da saúde, como por exemplo, a medicina. Quando criança costuma 
apresentar traços de maturidade precoce e, na juventude e idade adulta 
apresenta uma boa resistência para o trabalho contínuo e talento para 
empreendimentos difíceis. 

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas 
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedo-
ria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: 
obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no 
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. 
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso 
de autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa 
justa. Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança 
na vida. Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Levantar o seu astral: Em 1 panela com 3 litros de água 
fervente, coloque 7 pedras de sal grosso, 1 objeto pessoal 
dourado ou prateado e deixe por 3 horas em seu quarto, 
sem mexer. Depois, retire o objeto e despeje o preparado do 
pescoço para baixo, fazendo uma oração a Nossa Senhora 
Aparecida. Ao sair do banho, acenda 1 vela branca sobre 1 
pires e espere queimar até a metade. Embrulhe a outra me-
tade em 1 papel branco e jogue no lixo. Use o objeto pessoal 
como amuleto. Lave e utilize a panela de forma habitual.

André Mattos e Leonardo Miggiorin.

O espetáculo
“O Empréstimo”
traz situações hilárias 
que beiram o absurdo

Tudo acontece na sala do 
gerente de um banco, 
quando atende um ho-

mem desesperado em obter 
um empréstimo absolutamente 
necessário para seguir com 
a sua vida. O possível cliente 
não tem garantias nem pro-
priedades. Oferece apenas a 
sua palavra de honra para o 
banco, o que coloca o gerente 
em uma situação delicada. O 
resultado deste conflito é um 
dinâmico e engraçado diálo-
go, que leva as personagens 
a um caminho inesperado, 
contagiando o espectador do 
início ao final do espetáculo. 
O homem desconhecido usará 
todas suas possíveis cartadas 
para conseguir o empréstimo, 
cujas intenções nada ortodoxas 
levam o gerente ao desespero. 
Com André Mattos e Leonardo 
Miggiorin.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, Higie-
nópolis, tel. 3823-2323. Sextas às 21h30, 
sábados às 20h e 22h e aos domingos às 
20h. Ingresso: R$ 40. Até 28/05.

A atriz e cantora Gottsha.

A atriz e cantora Gottsha resgata a infl uência dos anos 
1970 no show Discotheque. O show conta com a partici-
pação especial da cantora Lady Zu, ícone da era disco no 
Brasil, que canta o sucesso A Noite Vai Chegar (Paulinho 
Camargo). No show, Gottsha interpreta algumas de suas 
canções favoritas, como Last Dance (P. Jabara, sucesso 
de Donna Summer), Dancing Queen (do ABBA), Disco 
Inferno (The Trammps), Zodiacs (G. Moroder/P. Bellote), 
I Love The Nightlife (Susan Hutchenson), I Will Survive 
(D. Fekaris/F. Perren), Never Can Say Goodbye (C. Davis), 
entre outros hits que atravessaram gerações. Ao lado de 
Lady Zu, divide a canção Hora de União (Totó Mugabe). 
Diva dos musicais no Brasil, Gottsha estará acompanhada 
por Rafael Maia (bacteria), Rodrigo Ferreira (baixo), 
Thiago Trajano (guitarra) e Heberth Souza (teclado).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíse-
os, tel. 3226-7300. Terça (7) às 21h. Ingressos: Plateia, R$ 100, frisas R$ 70 e 
balcão R$ 50.

Passado e futuro estão se encontrando no novo 
espaço que está sendo inaugurado, a sala “Dinos do 
Brasil”, que foi elaborada com tecnologia de realidade 
virtual e vai proporcionar aos pequenos e grandes 
uma experiência imersiva e interativa pelo territó-
rio brasileiro na era mesozóica,  entre 250 milhões 
e 65 milhões de anos atrás,  com auxílio de óculos 
de realidade virtual. A sala possui 100m² e fi cará 
na seção “Vida” do Museu, oferecendo sete sessões 
diárias de 40 minutos de duração com capacidade 
para 25 pessoas. A bordo de uma cápsula do tempo, 
a atividade levará o público para uma viagem guiada 
pelas paisagens primitivas do Brasil, de norte a sul, 
nos períodos Triássico e Cretáceo. Uberabatitan, 
Abelissauro, Unaissauro e Saturnália são algumas 
das espécies de dinossauros brasileiros que irão 
interagir com os visitantes, junto a outros animais 
pré-históricos, em meio a um passeio por fl orestas, 
desertos e áreas vulcânicas que, à época, faziam parte 
do relevo do território nacional.

Serviço: Catavento Cultural, Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, 
Palácio das Indústrias Brás, Centro, tel. 3315-0051. Sábados e domingos 
das 10h às 16h. Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia).

A peça “Ribanceira” estreia 
dia 10 e apresenta as lem-
branças do personagem Zé, 
sobrevivente de uma catás-
trofe na qual perdeu mulher e 
fi lhos, mas, que tenta refazer 
a sua vida resgatando o antigo 
sonho de ser escritor. Zé é 
humano, tem preconceitos, 
comete erros e chega a ser 
cruel. Atribui a Deus as 
responsabilidades pelo que 
acontece aos seres huma-
nos, se vê em uma situação 
da qual só sairá se tomar as 
rédeas da própria vida. Com 
Antonio Ginco. 

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kus-
net, R. Dr. Teodoro Baima,94, República, 
tel. 3256-9463. Sextas e sábados às 21h e 
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 02/04.

Palavra de honra
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EXPERIMENTE SORRIR

Se você já gritou, já chorou, já reclamou, já fi cou bravo e 
nada resolveu, experimente sorrir. Isto lhe garantirá menor 
sofrimento e melhor saúde física e mental.
Sorria com misericórdia. Sorria para não sintonizar com a 
situação desagradável. Um sorriso sincero acende uma luz na 
expressão de nossos rostos, convida o companheiro à apro-
ximação, abre portas à reconciliação e ao entendimento.
Aprendamos com o Pai, que nunca se exaspera.
Ao sorrir para a dor, ela se intimidará.
Ao sorrir para a contrariedade, ela se amenizará.
Ao sorrir para a ofensa, ela perderá sua razão.
Segundo a Lei de Causa e Efeito, ao sorrir para a vida, a 
vida nos sorrirá.

(De "Palavras simples, verdades profundas", de Rita Fo-
elker)

Discotheque
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SobreviventeRealidade virtual


