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Esta segunda é o vigésimo oitavo dia da lunação. O que espera tende a vir a acontecer durante esta segunda, 

mas não deve ser precipitado, deixe tudo acontecer naturalmente. Como o signo de Touro rege assuntos ligados 

à segurança material, é de se esperar que estes assuntos venham à tona. Na noite um bom aspecto com Vênus 

teremos contatos agradáveis e as comunicações mais fáceis. Na madrugada para terça um período mais delicado 

e pouco propício à boa concentração. Porém, muita sensualidade e envolvimento amoroso no fi nal do dia.
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Com a Lua minguante em Touro es-
tará em sintonia com seu ambiente e 
seus familiares. Deve esclarecer algo 
que melhore a forma de conduzir 
sua vida e os seus planos que tem 
chance de se realizar. Os contatos 
se ampliam pela sua comunicação 
mais fácil e rápida. 81/781 – Azul.

É hora de deixar a timidez de lado 
e começar a agir para resolver 
questões íntimas. Há nesta segunda 
uma tendência a querer o domínio 
sobre situações ou pessoas por meios 
nem sempre justos. A dispersão pode 
trazer problemas e desentendimento 
sociais e amorosos. 18/818 – Azul.

As novas motivações aumentam 
sua confi ança e autoestima e o 
levarão a viver um relacionamento 
intensamente. A Lua em Touro dá 
sensualidade e aproxima as pessoas 
mais íntimas. O momento pode 
trazer soluções, prepare-se agora 
para depois do aniversário mudar 
sua vida. 03/603 – Amarelo.

Pense sua vida afastando os precon-
ceitos e velhos chavões agora que o 
Sol está indo em direção a sua casa 
doze. Com a Lua em Touro haverá 
sensualidade e boa intuição. A noção 
de responsabilidade nas tarefas do 
dia a dia fi cará ampliada e o ambiente 
será valorizado. 31/731 – Branco.

Devido ao esforço que tem sido feito, 
bons resultados virão no seu trabalho 
nesta semana. Na vida a dois, modifi -
cações para melhor podem ocorrer, 
até mesmo na relação sexual com a 
Lua em Touro aproximando casais 
e dando maior valor ao aconchego. 
69/569 – Amarelo.

Busque a sintonia de alma com quem 
ama com a Lua em Touro. Mais sen-
sível, precisa de apoio para produzir 
melhor e o fi nal da segunda-feira irá 
render mais para tomar decisões. O 
apoio é necessário para aperfeiçoar 
seu trabalho, porém não force nada, 
deixe acontecer naturalmente. 
14/614 – Verde.

A Lua em Touro o aproxima da inti-
midade, faz curtir o ninho, preparar 
o jantar em casa, dormir junto e 
abraçado. Veja as pessoas como elas 
são com os seus defeitos e virtudes. 
As dúvidas vão desaparecendo as 
certezas surgindo nas relações de 
amor e amizade. 94/594 – Amarelo.

Cultive o bem-estar, tanto material 
como emocional e viverá momento 
muito feliz junto da pessoa amada. 
Aspirações elevadas e parcerias 
novas em torno de um projeto 
aumentam sua disposição. O dia 
valoriza a seriedade no trato com 
nossas tarefas e tende a trazer bons 
resultados materiais.  48/848 – Azul.

Dia favorável aos assuntos senti-
mentais, à saúde e aos interesses 
fi nanceiros, mas não é bom para 
viagens. As obrigações e diversões 
devem fi car mais próximas e felizes. 
Uma oportunidade nova surgirá, 
mas pode haver confusões nas suas 
atividades neste início de semana. 
53/553 – Marrom.

Com a Lua em Touro fi cará determi-
nado e pronto para novos desafi os, 
faça o que já sabe e bem feito no 
trabalho. Pessoa ou uma situação 
pode lhe encantar, mas cuidado, 
pois nem tudo que reluz é ouro. Uma 
nova situação amorosa pode surgir , 
até mesmo um novo sentimento. 
47/447 – Verde.

O Sol vai para a sua casa quatro e 
o aproxima daqueles que ama tor-
nando mais fácil a relação familiar. O 
dia não é muito favorável às relações 
podendo surgir desentendimento. 
Há tendência a querer o domínio 
sobre situações e pessoas por 
meios nem sempre recomendáveis. 
84/484 – Verde.

Avalie agora se vale a pena resgatar 
uma antiga relação e se isso não 
acontecer desista de uma vez por 
todas, não vai rolar. Só entendimento 
agora o levará a uma troca intensa 
de afeto. Mas cuidado, a harmonia 
superfi cial tende a ser rompida e aí 
os desentendimentos vêm à tona. 
51/751 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA  14 de Maio de 2018. Dia de São Matias (apóstolo), São 
Bonifácio de Tarso, Santa Madalena de Canossa, Santa Petronila de 
Moncel e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Dia Con-
tinental do Seguro. Hoje aniversaria o diretor e produtor de cinema 
George Lucas que faz 73 anos, o cantor David Byrne que nasceu em 
1952, o ator Tim Roth que chega aos 57 anos e a atriz australiana 
Cate Blanchett, que nasceu em 1969 e o jovem bilionário, empresário, 
cientista e criador do Facebook, Mark Zuckerberg que faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma manifestar uma habilida-
de, nem sempre consciente, de deixar sempre muito claro o seu lado 
positivo. Da mesma forma, percebe mais claramente o que há de bom 
e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece mal e desprezí-
vel. Tais características o tornam alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada. Fisicamente tende a ser miúdo, 
mas resistente, e essa combinação de características aparentemente 
tão opostas faz o taurino deste dia atraente e cativante.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa 
prejuízos em negócios. Faze-lo, casamento ou 
noivado em breve. Queimado, sorte no jogo 
durante sete dias. Oferece-lo à alguém, recon-
ciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

Simpatias que funcionam
Contra vizinhos e outras pessoas fofoquei-

ras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça 
esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de 
pimenta-malagueta e coloque para ferver em 1 
litro com água. Depois deixe esfriar e encha uma 
garrafa com o líquido. Feito isso, derrame um pou-
co desse preparado no portão da casa da vizinha 
fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre com a 
mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um 
vaso com a planta comigo-ninguém-pode. Nunca 
conte para ninguém sobre a simpatia.
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Heloisa Périssé traz de volta 
seu monólogo “E foram, quase 
felizes para sempre”

A atriz, que completa esse ano 30 
anos de carreira, dá vida para 
14 personagens diferentes no 

palco, nesta sua primeira comédia 
solo escrita por ela. Este espetáculo, 
que dia 31 de maio completa 5 anos, 
se passa na noite de autógrafos da 
escritora Letícia Amado. Ela viajou um 
ano e meio atrás dos melhores resorts, 
praias e hotéis para que as pessoas 
pudessem viajar com seus amores e 
curtir uma lua de mel inesquecível. Só 
que, durante o período da procura, por 
conta de suas diversas viagens, ela se 
separa do marido. E, no dia da sua tão 
esperada noite de autógrafos, quando 
lança seu livro “Cantinho pra dois”, vê o 
ex-marido beijando uma nova namora-
da. Uma verdadeira tragédia, pois com 
a casa cheia, o livro prometendo ser um 
sucesso, Lelê se vê “na pista” de novo. 
Ela não vai nem poder usar o próprio 
livro que escreveu. Vai para o “cantinho 
pra dois” com quem? Mas durante a 

Reestreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Planejamento

Planeje os seus próximos passos

Às vezes, os eventos na vida difi cultam a elaboração de alguns pla-
nos, mas é importante que você faça isto agora, independentemente 
de que prato a vida esteja atualmente lhe servindo. Tenha paciência à 
medida que as coisas se revelam e saiba que há mais coisas boas por 
vir e obtenha a satisfação por um trabalho bem feito. Confi e que há 
uma razão para tudo o que acontece e se afaste das emoções negativas 
dos outros.

Peça a ajuda dos outros ao longo do caminho. Lembre-se de que todo 
o trabalho e nenhuma diversão resultam em uma vida maçante. Escolha 
com sabedoria onde você coloca o seu tempo e energia e não assuma 
mais do que você pode lidar - você não é responsável pelas ações dos 
outros, assim se concentre em suas próprias coisas e confi e em seus 
poderes de criação, enquanto faz sábios investimentos em si mesmo.

O Mantra para hoje é: “Estou dando os passos que garantem o meu 
sucesso, a minha segurança fi nanceira e a satisfação por um trabalho 
bem feito.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Bossa Nova

A cantora Vânia Bastos tem uma ligação com o Toquinho 
já nos tempos da adolescência quando conheceu seus discos 
e canções que a acompanhariam pela vida. Vânia, inclusive, 
já dividiu o palco com o músico . No roteiro do show Vânia 
Bastos em Toquinho na Bossa, estão canções célebres de 
Toquinho em parceria com Vinicius de Moraes,  Tarde em 
Itapoã, Samba de Orly, Regra Três, Escravo da Alegria; com 
Jorge Ben Jor, Na Tonga da Mironga do Kabuletê e Que 
Maravilha. Acompanham a cantora os músicos Ronaldo 
Rayol (violão/direção), Nahame Casseb (percussão), Moisés 
Alves ( piano) e Gustavo Sato (baixo acústico).

Serviço: Sala Olido. Av. São João, 473,  Centro. Sábado (19) às 0h. Entrada franca.

Vinícios Campos
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peça, ela confessa que sempre teve um 
relacionamento muito conturbado com 
Paulo Vitor (o marido). E durante o seu 
desabafo, no qual conta suas desventuras, 
o público acaba se identifi cando, caindo 

na risada com os relatos.
 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda, tel. 3611-3042. Sextas (18 e 25) e sábados (19 e 
26) às 21h e domingos (20 e 27) às 19h. Ingressos: De 
R$ 30 a R$ 100.

Heloisa Pérrisé retorna  com sua comédia solo E foram, quase felizes para sempre.

Vânia Bastos.

MPB
Acompanhada por João Erbetta (guitarra), Bubu (baixo), 

Pedro Garcia (bateria) e Danilo Andrade (teclados), a cantora, 
compositora, escritora, atriz e roteirista pernambucana mostra 
as canções do seu segundo disco, Problema Meu, lançado em 
2016. Produzido por Kassin, o álbum tem quatorze faixas, onze 
delas autorais. O disco conta ainda com Banho de Piscina, as-
sinada por João Falcão, pai de Clarice; A Volta do Mecenas, do 
jovem compositor Matheus Torreão; e uma versão balada do hit 
electropop L’Amour Toujours (I’ll Fly With You), sucesso do DJ 
italiano Gigi d’Agostino. Clarice canta também novas canções 
como Irônico, Eu Escolhi Você, Como É Que Eu Vou Dizer Que 
Acabou? e Eu Sou Problema Meu, que inspira o título do CD, 
além de músicas de seu primeiro álbum, Monomania (2013). 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (22) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.Clarice Falcão apresenta o show Problema Meu.

Nota
A música “Aurora Boreal”, sucesso do 

cantor e compositor Rael, acaba de ganhar 
um videoclipe inspirado pela belíssima 
letra, que fala simultaneamente de um 
relacionamento amoroso e do fenômeno 

polar. Dirigido por Rodrigo Zanchini, o 
clipe conta com a presença da atriz e DJ 
paulistana Pathy de Jesus, que interpreta 
o papel principal.  Aurora Boreal é uma 
das faixas do último álbum de estúdio de 
Rael, “Coisas do Meu Imaginário” (Labo-
ratório Fantasma/Natura Musical). Um 

dos lançamentos mais celebrados do rap 
nacional em 2016, o disco foi indicado ao 
18º Grammy Latino, na categoria “Melhor 
Álbum de Música Urbana” e garantiu a 
Rael o Prêmio da Música Brasileira como 
“Melhor Cantor”, em 2017. Para assistir, 
acesse: (https://youtu.be/g1Jyf5KG6Vw).
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