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Esta segunda é o décimo dia da lunação melhora as relações afetivas e facilita a solução de assuntos relacionados ao trabalho. 

A Lua fi ca fora de curso até as 08h46 desta manhã quando ingressa no signo de Leão. De manhã cedo fi camos mais reservados 

e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Neste começo de semana, as pessoas tendem a estar mais 

prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para 

resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. 
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O Sol no seu signo se acentua o 
interesse por atividades fi nanceiras. 
Tudo deve ser bem planejado, com 
todo cuidado para ser feito depois 
do aniversário e nada dar errado. 
O momento é bom para firmar 
acordos e parcerias e levar adiante 
os projetos de vida 74/774 – verde.

Use a autoconfi ança que aumenta a 
força do pensamento positivo e ajuda 
a resolver assuntos perturbadores. 
Cuidado com confusões querendo 
alterar situações que não o agradam. 
Controle a vontade de jogar tudo para 
o alto, analise, pondere e espere. 
89/989 – branco.

O começo desta semana tende a 
fortalecer suas boas intenções, o 
esforço e dedicação. Haverá um 
forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis. Interceda 
ou ajude alguém nos negócios e não 
haja por impulso ou sob a primeira 
impressão. 82/282 – amarelo.

O idealismo está no ar neste dia do 
seu astro, a Lua que transita para 
Leão desde as oito e meia da manhã. 
Muita calma ao lidar com situação 
difícil no ambiente de trabalho. O 
começo do dia com a lua fora de curso 
não é bom para viagens. Tendência 
a brigas sentimentais desde manhã. 
29/529 – cinza.

Há a tendência a imprevistos com 
a Lua fora de curso no começo 
da manhã.  Haverá proximidade 
através de gostos comuns que irão se 
realizar. As crises são superadas pela 
capacidade de comandar a pessoas 
em prol da realização de seu desejo. 
23/123 – amarelo.

Precisa resolver algo decisivo 
em relação às parcerias sociais e 
prestação de serviço no trabalho. 
As atitudes de precipitação e 
necessidade de afi rmação a qualquer 
custo geram rompimentos e afastam 
pessoas. À noite a comunicação 
fi cará mais fácil. 44/644 – verde.

Defi na prioridades na sua vida até 
o começo de abril. Muito do que 
planeja fazer pode não dar certo e 
terá que ser modifi cado. O dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação. Por isso, a ajuda e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos. 25/225 – azul.

A Lua fora de curso depois das 
oito e meia da manhã aconselha 
a manter a rotina e não esperar 
demais dos acontecimentos. Precisa 
dedicar-se a algo constante e evitar 
algo passageiro. Dê um novo rumo 
a sua vida, fazendo as concessões 
necessárias diante de difi culdades. 
37/237 – branco.

Com Sol na casa da família há 
maior afetividade que garante bons 
momentos íntimos e no contato com 
pais, fi lhos e irmãos. Irá se aproximar 
de suas raízes e dos lugares em que 
viveu no passado. O contato com os 
amigos tende a ser muito positivo. 
21/321 – cinza.

O Sol na casa três provoca mudanças, 
viagens e lhe dá maior liberdade para 
novas conquistas. A vida pode ter 
mudanças positivas, mas também 
negativas. Neste começo de semana, 
as pessoas tendem a estar mais 
prestativas e solícitas, use isso bem 
em seu proveito. 32/232 – amarelo.

Saia da rotina divirta-se junto de 
pessoas com que tem afi nidade. 
Confl ito nas relações ainda ocorre, 
por isso relaxe e tenha compreensão 
das situações. O começo do dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação a qualquer custo, tome 
cuidado. 28/428 – verde.

Controle as emoções que podem 
provocar situações tensas bem cedo. 
Cuidado até as 08h46 com a Lua fora 
de curso, já que o período é estéril 
e incerto, não é hora de agir até a 
Lua entrar em Leão. Nada deve ser 
feito ao acaso, sem planejamento e 
cuidado. 36/436 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 26 de março de 2018. Dia de São Bráulio, São Emanuel, 
São Marciano, São Basílio, e dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a rea-
lidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista e ex-campeão mundial de boxe 
Éder Jofre que completa 82 anos, o ator Cláudio Marzo que nasceu 
em 1941, a cantora e atriz Diana Ross que chega aos 74 anos, o cantor 
Steven Tyler nascido em 1948 e a atriz Juliana Paes que faz 39 anos. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é astuto, determinado e ambi-
cioso, é também persuasivo e encorajador. Impulsivo, decidido e 
muito fi rme em suas opiniões. A autodisciplina o fará concentrar-se 
em metas importantes, o trabalho árduo fará com que atinja seus 
objetivos. Encara os assuntos com bastante resolução. Até a idade 
madura passa por certa inquietação e difi culdades, mas depois tudo 
melhora. Se for insistente chegará a alcançar uma boa posição na 
vida. No lado negativo erra sempre que não usa sua intuição.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte 
no joga. Perde-la, viagem próxima. Para as 
mulheres, sonhar com bolsa é aviso de felicidade 
no amor e que seus desejos se tornarão realidade. 
Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Viver ao lado da pessoa amada: Olha ou 
compre um cravo ainda no botão. Coloque-o 
em um copo com água e adicione uma colher 
de mel e três gotas do perfume que você mais 
gosta. Escreva, com caneta vermelha, o nome da 
amada em um papel em branco. Coloque o papel 
embaixo do copo e deixe em um local seguro. 
Observe o cravo desabrochar. Quando estiver 
feito, retire, seque o talo e, então, leve o cravo 
à pessoa amada para que ela sinta o perfume.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

ACBR
FLAUTADOCE

TOMJO
BIMCAP

O

CEUSBAMS
LOJ

ASOCAPI
NTABE

LAAÇ
CARATESENÃO

RODAPOAD
RARMAC

ARA
RASROCIII

TUTANCAMON
PIPOCASSF

VIRALATAL
SOMRIALFA

PO
SSE

MMAÇ
Ã

CAUCASIANO

Polígonos
como os 

paralelepí-
pedos

Brinquedo
girado
com a
cintura

O fator 
imprevi-
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símbolo da
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Do
contrário
Peça para 

cavar
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onde se
joga a

capoeira

A mais
apreciada

tela de
pintura

Assassino
de Abel
(Bíblia)

República
da África

do Sul
(sigla)

O lado da
efígie, na
moeda

Navegador
do usuário
anônimo
(Web)
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mais famo-
sa do Egi-
to Antigo
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RS, SC e
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religiosa
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Deseja;
pretende 
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Reajuste baseado no
custo de vida (Econ.)
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se situam os sinos 

Bário
(símbolo)

Mamífero
africano
chamado

girafa-das-
florestas

Preposição
de exceção

A 3ª letra

50, em
romanos
Fã, em
inglês

3/fan — tor. 4/alfa — capô. 5/ocapi. 10/tutancâmon.
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Nota- 
lançamento
Desde que surgiu a ideia 

de gravar um DVD, Emici-
da quis fazer um show em 
que pudesse homenagear 
artistas que são referências 
para ele. Para que Chorão 
fi zesse parte do DVD de 
alguma maneira, Emicida 
cantou “Como Tudo Deve 
Ser”, do Charlie Brown Jr. 
O DVD “10 Anos de Triun-
fo” será lançado em maio 
pela gravadora Laboratório 
Fantasma, com distribuição 
da Sony Music. Informações 
(https://smb.lnk.to/Como-
TudoDeveSer).

Reestreia
O solto teatral “Espelhos”, transcrição cênica dos 

contos homônimos O espelho, de Machado de Assis e 
Guimarães Rosa, está de volta a partir de sábado dia 
24. Serão 8 apresentações deste solo que já está em sua 
quarta temporada na capital paulista. O trabalho, que 
promove um diálogo inédito no palco entre os maiores 
escritores brasileiros, foi dirigido por Vivien Buckupo e 
rendeu ao ator  Ney Piacentini a indicação ao Prêmio 
de Melhor de 2016 pela APCA (Associação Paulista de 
Crítica de Artes).Na primeira parte, Piacentini investe-se 
de Jacobina, personagem de Machado de Assis que conta 
a amigos uma misteriosa passagem de sua juventude na 
qual enfrentou a solidão. Em seguida, o ator assume a 
fi gura criada por Guimarães Rosa que parte em busca de 
sua essência. A obra propõe uma interface entre a aguda 
percepção crítica de Machado e a poética que Rosa nos 
oferece com sua inquieta criatura. 

Serviço: Teatro da Cia do Feijão, R. Teodora Baima, 68, República. Sábados 
à 21h e domingos às 19h. Ingresso: Pague o quanto puder. Até 14/04.Ney Piacentini em “Espelhos”.

O Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo chega pela 
primeira vez ao Brasil. Com prestígio internacional, a 
companhia une o esplendor da dança clássica ao profi s-
sionalismo da patinação artística, fascinando, por mais de 
40 anos, públicos de todas as idades e culturas ao redor 
do mundo. No palco, eles apresentarão o espetáculo “A 
Bela Adormecida”.  

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping São Paulo), R. Turiassu, 2100, tel. 
3670-4100. Quinta (05/04) a sábado 08/04) às 20h. Ingressos: De R$ 150 a R$ 500.

Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo.

Cena da peça “O Mágico de Oz”.

O musical “O Mágico 
de Oz” chega com 
a versão 2018 no 
próximo dia 14

Recheada de recursos 
multimidia, a superpro-
dução vai levar crianças 

e famílias a um mundo de 
fantasias. No papel de Dorothy 
está a atriz mirim Bia Jordão. 
O espetáculo transporta para 
o palco a obra de Lyman Frank 
Baum, de 1900, criador de um 
dos mais populares livros es-
critos na literatura americana 
infantil. Trata-se da história de 
Dorothy e seu cãozinho Totó, 
que são levados por um terrível 
ciclone de uma fazenda no 
Kansas, nos Estados Unidos, 
até a Terra de Oz. Uma terra 
mágica e distante, além do 
arco-íris. Com diálogos e mú-
sicas cantadas em português, 
criadas especialmente para 
esta versão, o muscial é rico 
em efeitos especiais, como o 
vento produzido por ventila-
dores de grandes dimensões 
que fazem os espectadoresse 
sentirem como a menina Do-
rothy, dentro de um furacão.
Na história, Dorothyé uma 
garotinha que mora em uma 

“O Mágico de Oz”
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fazenda no Kansas, Interior dos 
EUA. Sempre ao lado de seu 
cachorrinho Totó, ela vive com 
os tios Emily e Henry. Um dia, 
um tornado leva Dorothy e Totó 
para uma terra mágica e distan-
te, além do arco-íris: a Terra de 
Oz. Em Oz, Dorothy conhece o 
Homem de Lata, o Espantalho 
e o Leão. Eles fi cam amigos 

e saem em busca do grande 
Mágico de Oz para realizar 
seus desejos e ajudar Dorothy 
a voltar para casa. E, como em 
todos os contos, neste também 
há um vilão (ou melhor, vilã): a 
Bruxa Má, que tenta impedir a 
volta para casa. A mensagem da 
história, aliás, é esta: não existe 
lugar melhor que nossa casa. 

Com Bia Jordão, Felipe Tavola-
ro, Ítalo Rodrigues, Alvinho de 
Pádua, Márcio Yáccof, Nicole 
Rosemberg, Carol Bezerra, Caio 
Viana, Titzi Oliveira e Marcos 
Antonelli, entre outros.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra 
Itália, 500 (Bourbon Shopping São Paulo). 
Sábado (14) às 15h30 e domingo (15) às 15h. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 150.

Patinação
Divulgação
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Desfazendo sombras
Estendamos a sementeira de luz, através da dedicação ao trabalho 
com o Cristo, a fi m de que a ignorância seja dissipada nos caminhos 
humanos. Todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da 
alma que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Por toda 
parte, encontramos egoísmo na inteligência que se retrai nas furnas 
do comodismo, receando a luta sacrifi cial pela vitória do bem; egoísmo 
na fortuna amoedada a concentrar-se nas mãos dos argentários que 
fogem à evolução; egoísmo nos que dirigem, apaixonados pela volúpia 
do poder; egoísmo nos que obedecem, recolhidos ao espinheiral da 
revolta, de onde prejudicam a ordem e a organização; egoísmo nos 
mais experientes que se entrincheiram na intolerância e egoísmo 
nos mais jovens que tudo requisitam do mundo para a entronização 
do prazer. Entretanto semelhante desequilíbrio não nasce senão da 
ignorância que arroja sobre a consciência dos homens a noite da 
cegueira. Aprendamos a conhecer-nos na condição de usufrutuários 
das possibilidades da vida onde quer que nos achemos; saibamos 
receber o tempo e a existência por empréstimo do Pai Celestial, de 
que prestaremos contas; ofereçamo-nos ao conhecimento superior; 
impregnemos o coração no entendimento fraterno, como quem sabe 
que somos uma só família no círculo da Humanidade; e, buscando no 
próximo, um irmão de nosso próprio destino, segundo os padrões de 
Jesus, nele identifi caremos a nossa melhor oportunidade de serviço, já 
que simbolicamente o próximo pode ser o degrau de nossa ascensão 
espiritual. Nessa altura de nossas experiências, a luz da compreen-
são se nos entranhará no espírito, e, então, extinto o nevoeiro da 
ignorância em torno de nossos próprios passos, o egoísmo cederá 
lugar ao amor, o amor com que nos movimentaremos na construção 
de um mundo mais elevado e mais feliz. (De “Abrigo”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).


