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Esta sexta é o sétimo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Mercúrio melhora a comunicação e ajuda a manter contatos. De 

tarde a Lua faz um contato positivo com Vênus que permite nos aproximar daqueles que gostamos. Se há algum mal-entendido 

pode ser esclarecido com uma boa conversa. O diálogo é necessário para evitar que ocorram confl itos nos relacionamentos à noite. 

Vênus em mau aspecto com Plutão pode trazer disputas de poder, manipulação e controle que tendem a gerar rompimentos. 

As crises podem provocar a transformação necessária. É preciso promover a eliminação daquilo que nos limita.
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Este é o momento de tomar uma 
atitude para motivar as pessoas a 
melhorar. Os resultados aguardados 
chegam rapidamente depois do 
aniversário. As emoções tendem a 
estar menos em evidência, já que o 
foco são os assuntos materiais e as 
novidades. 82/582 – Branco.

Vênus em mau aspecto com Plutão 
pode trazer disputas de poder, 
manipulação e controle que tendem 
a gerar rompimentos. Pode enfrentar 
provações e obstáculos no fi nal do 
dia. Fique perto do que é conhecido 
e evite lugares novos e perigosos. 
17/317 – Azul.

Conviva mais com os amigos e 
permaneça no ambiente social. Evite 
SE aventurar demais em qualquer 
coisa. Um projeto ou sonho pode 
se tornar realidade neste próximo 
mês de abril se evitar as avaliações 
depreciativas e atitudes egoístas. 
79/879 - Amarelo.

Pode criar uma base mais sólida na 
profi ssão e nas questões materiais. 
Pode sofrer por pequenos problemas 
devido à sensibilidade muito forte. 
Precisa aceitar limites e valorizar 
a sua crença e fé. Tenha atenção 
com o que lhe diga respeito e evite 
lugares perigosos na noite desta 
sexta. 65/465 – Verde.

Lua em bom aspecto com Mercúrio 
melhora a comunicação e ajuda a 
manter contatos. É uma fase de maior 
confi ança para resolver negócios de 
dinheiro de forma rápida. Consulte 
alguém experiente, não faça nada na 
incerteza que pode lhe custar caro. 
33/533 – Amarelo

Se há algum mal-entendido pode 
ser esclarecido com uma boa 
conversa. O diálogo é necessário 
para evitar que ocorram confl itos 
nos relacionamentos à noite. Uma 
atitude pode ser necessária para 
encontrar um novo caminho. Esteja 
preparado para encontrar um amor 
se estiver só. 61/161 – Verde.

A criatividade aumenta para a 
realização de negócios ligados a arte 
e a beleza. Sol em Áries aumenta a 
impulsividade na busca da satisfação 
de desejos mais imediatos. Cuide 
melhor de você mesmo e evite 
excessos que prejudicam a saúde 
e tiram a boa disposição. 89/189 – 
Vermelho.

Vênus em mau aspecto com Plutão 
pode trazer disputas de poder, 
manipulação e controle que tendem 
a gerar rompimentos. Mantenha-
se equilibrado, evitando que sua 
sensibilidade o faça explodir por 
coisas pequenas e corriqueiras. 
77/177 – Lilás.

As crises podem provocar a 
transformação necessária. É preciso 
promover a eliminação daquilo que 
nos limita. Um convívio maravilhoso 
com a família lhe dará bons momentos 
na intimidade. Se tomar atitude 
poderá resolver boa parte dos seus 
problemas e ainda ajudar os outros. 
80/180 – Verde.

O fi nal deste mês e no começo da 
próxima semana sua vida terá um 
novo ritmo junto dos negócios que 
quiser iniciar. O Sol entrou em 
Áries e começou um novo ano astral 
ótimo para mudanças preparadas 
antes. Precisa tomar atitudes bem 
pensadas diante dos problemas. 
66/566 – Branco.

Com o Sol na casa dois, a do dinheiro 
o dia bom momento para o comércio 
envolvendo a beleza, artes e joias. 
Pode obter lucros nos negócios 
em andamento e em algo novo 
que iniciar em abril. Dedique-se a 
quem você ama inteiramente, sem 
restrições nesta sexta e no fi nal de 
semana. 67/467 – Azul.

O casamento ou uma aliança pode ser 
iniciado ou rompido enquanto o Sol 
estiver em Áries, sua casa sete. Por 
isso procure usar de sensibilidade 
no relacionamento íntimo junto da 
pessoa amada. Unindo-se aos demais 
receberá uma energia que fará sua 
vida fi car mais fácil. 56/256 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Março de 2018. Dia de São Turíbio de Mogrovejo, 
São Fidélis, São Domício e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a 
proteção. Dia Mundial da Meteorologia e do Meteorologista. 
Hoje aniversaria a cantora Chaka Khan que nasceu em 1953, o 
piloto Ricardo Zonta que chega aos 42 anos e a atriz Nicholle Tom 
que nasceu em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau tem bom humor, é amigo, versátil, 
de bons instintos sociais e sempre se dará bem em trabalho que o 
coloque frente ao público. É independente, líder natural e quando 
reconhece o poder do conhecimento e da educação é muito bem-
sucedido. Combina o conservadorismo com ideias radicais, se sai 
bem em debates. Sabe expressar-se bem, melhor escrevendo. No 
lado negativo deve ter cuidado com a saúde, pois pode sofrer em 
certa época da vida de doença grave.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. 
Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja 
e rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza 
através do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Coragem para se declarar: Em 1 pedaço 
de papel vermelho, escreva 7 vezes o nome 
da pessoa a quem você deseja se declarar. 
Coloque em 1 copo transparente com água e 
3 colheres (sopa) de açúcar. Tampe o copo 
e deixe por 3 dias num lugar onde ninguém 
mexa. Reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Credo 
com muita fé todos os dias. Depois, jogue a 
água no ralo da pia, o copo e o papel num lixo 
longe da sua casa.
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Asa-(?),
aparelho
do voo
livre

(?)-book:
livro

eletrônico
(Inform.)

Indivíduo
que burla
as regras

de um jogo
Donald
Trump,

nos EUA
(2017)

Guichê de
mercado
para 15
volumes

Clínica de 
emagre-
cimento

Isaac
Newton,
gênio da

Física
Diminutivo
carinhoso
de "ma-
drinha"

(?) Sá,
jornalista 
e escritor
brasileiro

Claire (?),
a Claire de

"Home-
land"

"Cauda",
em "anuro"

(Gram.)

Realizar a
operação 

do
escambo

Relativo 
ao país

de Punta
del Este

Alfred
Nobel, 

químico
sueco

A liga mais
usada na
indústria

Unidade
de venda
do prédio
comercial

Medida 
do custo
de vida
(sigla)

Praça
da aldeia
indígena
(bras.)

Título
honorífico
de Orani
Tempesta 

Nome tipi-
camente
islâmico

Porção de
bebida
Gato, 

em inglês

Sanduíche
de pão e
rosbife

Atrevidos

Xororó,
para Sandy
Captação
de água

Impresso
de camisa
Tempero

da canjica

Arte, em
latim

Amapá
(sigla)

Registro
de patente
de produto

(?) de
Bikíni,
recife

Prematuro;
antecipado

Memorial da América
Latina, Masp, CNBB 
e Instituto Moreira

Salles, em São Paulo

Tempo verbal do
passado (Gram.)

Atração de Maceió
com piscina natural

Na parte
superior
Gênero

dos MCs
Indivíduos 
apaixona-
dos por si
mesmos

Art (?), movimento 
artístico

"O (?) Mio", canção
folclórica italiana

Guardar
consigo

Dedo
utilizado

para
digitar no
teclado do

celular
Mau, em

inglês
Em (?) de:
a favor de

3/ars — bad — cat — ipc — rap. 4/déco — solé. 5/danes.
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Daniel Boaventura como Capitão Gancho.

Daniel Boaventura, como Capitão Gancho, e Mateus 
Ribeiro, no papel-título, encabeçam a superprodução 
dirigida por José Possi Neto. Lançado na Broadway em 
1954, o musical Peter Pan sobre o menino que se recusa 
a crescer é uma adaptação da peça de J.M. Barrie e ganha 
versão brasileira de Luciano Andrey e Bianca Tadini, que 
interpreta Wendy. São 29 atores e dezessete músicos.  

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco De Andrade Filho, 22, Santo Amaro, 
tel. 5693-4000. Quintas e sextas às 20h30, sábados às 16h e 20h e aos domingos 
às 17h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 190, às quintas e sextas e de R$ 50 a R$ 210, 
aos sábados e domingos. Até 15/07.

Tradicional 
O Trio Dona Zefa lançou em julho de 2017 seu 

quinto trabalho, Eu Gosto Desse Assunto. Os 
artistas apostam no estilo tradicional, com forte 
infl uência do baião, do xaxado e xote. Ao lado 

do acordeonista Tom Silva, os irmãos Ramalho 
tocam forró pé de serra de Luiz Gonzaga, Ge-
nival Lacerda e Dominguinhos, abrindo espaço 
também para composições próprias. O nome 
é em homenagem à mãe de Danilo Ramalho 
(vocalista) e Murilo Ramalho (zabumbeiro). 

O grupo começou em Campinas e, em pouco 
tempo, conquistou o Brasil e também o exterior, 
fez turnês pela Inglaterra, Noruega, Portugal, 
Itália, Suíça, Bélgica, Holanda e Israel.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pi-
nheiros, tel.  3813-4708. Domingo (25) às 19h. Ingresso: R$ 34.

O grandioso 
espetáculo “Mato 
Grosso Dançando 
Brasil”, que ano 
passado consagrou-
se campeão do maior 
festival de folclore do 
mundo, realizado na 
Turquia, vencendo 
mais de 30 países,  faz 
três apresentações

Este show é uma ho-
menagem às mani-
festações tradicionais 

do nosso país. Os bailarinos 
do grupo cuiabano Flor Ri-
beirinha encenam danças 
tradicionais brasileiras, com 
várias nuances, personagens, 
ritmos e gestualidades, com-
pondo um belíssimo reper-
tório. Serão homenageados 
o Boi Bumbá de Parintins 
oriundo do Norte, a Dança 
Gaúcha - forte expressão 
cultural do Sul, o Frevo do 
Nordeste, o Siriri Cuiabano 
enraizado na comunidade 
São Gonçalo Beira Rio, em 

Cultura dançante

Espetáculo “Mato Grosso Dançando Brasil”

Mato Grosso, onde nasceu o 
grupo Flor Ribeirinha, repre-
sentando o Centro-Oeste e o 
samba do Sudeste do Brasil. 
Este espetáculo busca home-
nagear a cultura dançante do 
povo brasileiro, numa rica e 

elaborada produção, numeroso 
guarda-roupa, composta por 
dezenas de bailarinos. Sua 
produção é  um recorte artís-
tico que está muito aquém da 
enormidade dos folguedos tra-
dicionais existentes no Brasil.  

Um majestoso espetáculo que 
encantou os olhares de exi-
gentes plateias mundo afora.

 
 Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 

318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (30) 
às21h30, sábado (31) às 21h e domingo 
(01/04), às 20h. Ingressos: de R$ 25 a R$ 50.

Musical
Divulgação

A arte da aceitação
“O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas 

provas pela maneira que encara a vida terrestre...” “...contentar-se 
com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão 
moral dos reveses e das decepções que experimenta; ele haure 
nisso uma calma e uma resignação...” Cap. 5 ESE. item 13). Aceitar 
nossa realidade tal qual é representa um ato benéfi co em nossa 
vida. Aceitação traz paz e lucidez mental, a fi m de que visualize-
mos o ponto principal da partida, e utilizemos satisfatoriamente 
nossa transformação interior. Só conseguimos modifi car aquilo 
que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se 
nos imaginarmos outra pessoa, vivendo em outro ambiente, não 
teremos um bom contato com o presente e, conseqüentemente, 
não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós 
fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com 
nossa pessoa real desgastando desta forma uma enorme energia, 
por carregar constantemente uma série de máscaras como se fossem 
utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre 
característica dos adultos serenos, fi rmes e equilibrados, e soma-
se também a ela o estímulo que possuem de senso de justiça, pois 
enxergam a vida através do prisma da eternidade.  Esses indivíduos 
retêm considerável “coefi ciente evolutivo”, do qual se deduz que 
possuem um potencial de aceitação pois aprenderam a respeitar 
os mecanismos da vida, acumulando pacifi camente as experiências 
necessárias ao seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. 
(De “Renovando atitudes”, de Francisco do Espírito Santo Neto, 
pelo Espírito (Hammed).

Hip hop
O rapper mineiro Matéria Prima apresenta show acompanhado da banda 

ProjetoNave, o rapper mostra ao público as canções do disco “2 Atos”. A obra 
mantém a conexão com o hip hop ao mesmo tempo em que aponta para outras 
direções, com liberdade para a construção das sonoridades do disco. Matéria 
Prima é um dos MCs mais destacados na cena do RAP mineiro. O artista parti-
cipou de grupos como Quinto Andar e Subsolo, trabalhos que o tornaram uma 
das referências do até então chamado “RAP underground” no Brasil. Hoje, ele 
é um dos integrantes da banda mineira Zimun, um dos principais nomes da 
cena musical de Belo horizonte. O repertório do show é formado pelas canções 
autorais que compõe o álbum, como “Visita Onírica”, “A dor do outro”, “Porque” 
e “Sai na Marra”. São 10 faixas, sendo cinco RAPs e cinco canções, divisão que, 
para o artista, propõe diálogos realizados em dois atos distintos e interligados.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (23) às 21h30. Ingressos: R4 20 e R$ 10 (meia).

Divulgação

Matéria Prima


