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Esta quinta é o vigésimo dia da lunação. Na quinta de manhã a Lua em aspecto negativo com Netuno pode gerar 

confusão emocional, falta de clareza e tendência ao erro. Podemos fazer julgamentos errados e causar problema 

com as nossas relações. O desafi o será usar a intuição, mas com calma e a devida atenção à nossa voz interior, 

podemos tomar as decisões certas. O Sol em harmonia com a Lua traz disposição, vitalidade e permite ter mais 

clareza das situações que estejam sendo vividas.
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A tendência é voltar a viver situações 
das quais estava afastado e que 
voltam ao seu convívio. O momento 
pode mais tenso devido a cobranças 
e obrigações que podem também 
voltar a incomodar. Haverá tendência 
a melancolia, mas tudo melhora no 
fi nal do dia. 71/671 – Amarelo.

Dê atenção maior as suas atividades, 
leve adiante projetos, mas não 
comece nada novo ainda. Valorize 
o bom humor, o desprendimento 
e o lado romântico. Aguarde, em 
breve começa uma nova fase cheia 
de novidades e acontecimentos 
marcantes depois do aniversário. 
67/567 – Azul.

A Lua em aspecto negativo com 
Netuno pode gerar confusão 
emocional, falta de clareza e 
tendência ao erro. Evite impasses 
ajudando a resolver situações ou 
atividades pendentes. O período 
mais delicado do ano se aproxima, 
sendo melhor resolver logo e depois 
manter a rotina. 94/494 – Branco.

Com a Lua na fase cheia dá bom 
humor e desprendimento nas 
relações humanas. Novidades que 
sugiram nos últimos dias darão ótima 
disposição para a vida sexual. Sol em 
harmonia com a Lua traz disposição, 
vitalidade e permite ter mais clareza 
das situações 73/373 – Branco.

Doe a quem necessita aquilo que não 
quer, abra mão e um novo espaço na 
sua vida. O período é de melhoria da 
situação material e para obter lucros. 
Ótimo dia para soluções em assuntos 
materiais, não desista de um projeto, 
seja persistente e o alcançará. 69/469 
– Amarelo.

Os atritos ou rompimentos que 
ocorram podem acabar depois 
favorecendo com lucros e vantagens. 
O desejo da experimentação e a 
curiosidade tornam as atividades 
intelectuais benefi ciadas.  Mantenha 
a calma e poderá obter bons lucros 
nos negócios em andamento. 98/498 
– Branco.

Mude a sua rotina e terá bons 
momentos no relacionamento sexual. 
As viagens e passeios farão muito bem 
devido ao aumento do romantismo e 
do lado social. Os resultados serão 
os melhores em assuntos ligados 
à beleza, a comunicação e a arte. 
68/268 – Verde.

Podemos fazer julgamentos errados 
e causar problema com as nossas 
relações. O desafio será usar 
a intuição, mas com calma e a 
devida atenção à nossa voz interior, 
podemos tomar as decisões certas. 
Talvez tenha que abrir mão de algo 
para conseguir aquilo que deseja. 
03/403 – Azul.

O relacionamento íntimo melhora e o 
aproxima de alguém, mas o dia não é 
bom para tentar uma conquista. Mas 
o dia também registra a possibilidade 
de inconstância e de mudanças 
radicais.  Evite cometer excessos que 
trazem perdas e abalam a saúde que 
já está debilitada. 96/696 – Marrom.

A lua em seu signo dá abertura 
para pensar no coletivo, no ser 
humano e na amizade neste fi nal 
de lua minguante.  Mantenha-se 
alerta às boas chances que surgem 
para obter lucros e vantagens em 
negócios. Enxergue oportunidades 
novas que surge nesta quinta-feira. 
59/959 – Branco.

Uma oportunidade surgirá para 
demonstrar seu talento em suas 
atividades, obtendo alguma 
vantagem. A Lua cheia possibilita 
um maior contato com amizades e 
bom entendimento. Os problemas 
emocionais  e  o  exagerado 
romantismo podem abalar sua 
saúde. 86/486 – Branco.

Desenvolva a sua habilidade 
criativa nesta quinta. O dia também 
registra a possibilidade de apenas 
falar sobre o que deveria ser 
mudado imediatamente. Nos 
empreendimentos iniciados há 
tempos, o sucesso logo virá, continue 
persistindo. 82/882 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Abril de 2018. Dia de São Vicente Ferrer, Santa 
Catarina Tomás, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. 
Dia Nacional de Luta pela Educação. Hoje aniversaria o comentarista 
Valter Casagrande Junior que nasceu em 1963, a atriz Krista Allen que 
faz 46 anos e a atriz Lisandra Souto que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau tem espírito competitivo, dinamismo, é 
autoconfi ante e ousado. A determinação o faz superar os obstáculos para 
a conquista de suas realizações; sua personalidade forte o leva a ocupar 
posições de liderança, mas precisa evitar ser exigente. Normalmente 
desenvolve talento para a concretização de seus objetivos, embora, quase 
sempre, precisem de muita luta e perseverança, embora determinação 
é o que não lhe falta. O seu sistema nervoso se excita com facilidade, 
gosta de falar e possui uma grande atração pessoal. No lado negativo 
tende a ser exageradamente sentimental.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra 
pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, 
infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-
lo, irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando 
e ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua 
em que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para fazer a vida andar: Para abrir os seus caminhos, 
escreva em uma folha de espada-de-são-jorge o seu 
nome completo. Aponte-a para o sol, enquanto reza 
um Pai-Nosso e um Credo. Depois, coloque a folha em 
um recipiente, derrame nela uma colher de sopa de 
açúcar, tampe e deixe do lado da sua cama, durante 
todos os dias da lua crescente – comece a simpatia 
no primeiro dia desta fase, amanhã. Depois disso, 
jogue tudo em água corrente, bem longe da sua casa.
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O gaitista Mauricio Einhorn.

O show Maurício 
Einhorn - 80 Anos de 
Gaita acontece dos dias 
13 a 15, deste mês

Antes da apresentação 
do dia 14 (sábado), será 
exibido o documentá-

rio Mauricio Einhorn – Esta-
mos Aí, dirigido por Rodolfo 
Novaes, sobre a vida e obra do 
artista, às 18h. Considerado 
o maior gaitista brasileiro, 
o Einhorn, no auge de seus 
85 anos, comemora oito dé-
cadas dedicadas à gaita com 
show autoral. O músico apre-
senta-se acompanhado por 
Alberto Chimelli (teclados), 
Luis Alves (baixo acústico) 
e João Cortez (bateria). O 
gaitista é tido também como 
um dos melhores do mundo, 
tendo tocado com artistas 
do naipe de Sarah Vaughan, 
Nina Simone e Herbie Mann, 
entre outros. Com presença 
marcante no movimento 
bossa nova, ele compôs os 
clássicos “Batida Diferen-
te” (com Durval Ferreira), 

T errorismo e racismo
Uma sala de aula está em estado 

de choque com a prisão de um co-
lega, o imigrante Jamal. Os níveis de 
tensão são elevados, pois os alunos 
se envolvem em uma discussão 
sobre terrorismo e racismo. Essa é 
a temática de “Extremismo”, peça 
do famoso dramaturgo britânico 
Anders Lustgarten, apresentada 
pelo grupo de teatro Conexões 
da Cultura Inglesa. Participam 
do espetáculo “Extremismo” 14 
alunos da instituição, com idades 
entre 12 e 19 anos. Os grupos de 
teatro da Cultura Inglesa fazem 
parte das atividades extras sala de 
aula oferecidas gratuitamente e que 
contribuem com a prática da língua 
e a vivência da cultura britânica. Os 
interessados em assistir Extremis-
mo devem retirar os ingressos uma 
hora antes de cada apresentação. 

Serviço: Teatro Cultura Inglesa-Pinhei-
ros, R. Deputado Lacerda Franco, 333. 
Sextas, às 20h30, sábados e domingos às 
19h. Entrada franca. Até 15/4.

A humorista Marcela Tavares apresenta textos inéditos, 
com piadas fortes, que nos faz pensar e rever conceitos de 
uma maneira extremamente bem humorada (há controvér-
sias). Os assuntos vão de política, sexo, feminismo, redes 
sociais até histórias do cotidiano que geram identifi cação 
imediata e hilária por parte do público. “Danos Morais” não 
é um solo de stand-up comum. O espetáculo conta com 
momentos de grande interação com a plateia, entre elas o 
grupo de whatsapp que é formado pela própria humorista e 
que inclui todos aqueles que foram assisti-la. A facebooker 
usa recursos como projeções interativas, sons, vídeos e 
internet para criar uma atmosfera de profunda imersão do 
público no espetáculo. Durante a apresentação os momentos 
de improviso são um show à parte. Marcela interage com o 
público transformando-os em parte integrante do espetáculo. 
Sempre com muito bom humor e descontração.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 2233. Sábado (7) às 23h59. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30 (meia).

80 anos de gaita

“Tristeza de Nós Dois” (com D. 
Ferreira e Bebeto), “Estamos 
Aí” (com D. Ferreira e Regina 
Werneck) e «Alvorada» (com 
Arnaldo Costa e Lula Freire). 
O repertório do show é forma-
do por composições próprias: 
“Já Era” (parceria com Eumir 
Deodato); “Valsa para Marina”, 

“Conexão Leme”, “Te Olhei” e 
“Chorinho Carioca” (parcerias 
com Alberto Chimelli); “Mood”, 
“Artimanhas”, “Travessuras” 
e “Conexões” (parcerias com 
Alberto Araújo); “Acalanto” e 
“Please Could You Play Again” 
(com Lars Bo Enselmann); 
“São Conrado” (com Carlos 

Alberto Pingarilho), “Ao Amor” 
(com José Schettini); “Tema de 
Amor” (com Sebastião Tapa-
jós); e “Tristeza de Nós Dois” 
(com Durval Ferreira e Bebeto 
Castilho).

 
 Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça 

da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De sexta 
(13) a domingo (15) às 19h15. Entrada franca.

D
iv

ul
ga

çã
o

Comédia

Humorista Marcela Tavares.

Divulgação

Você escolhe
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer que 
você saiba...Que ninguém faz alguma coisa que não deseje fazer. Você 
sempre tem uma razão e normalmente uma razão muito boa para fazer 
o que está fazendo e escolher o que está escolhendo. Tenha cuidado 
para não se convencer de que está fazendo alguma coisa contra sua 
vontade. Algo assim é impossível. Então, seja honesto consigo mesmo 
quanto ao motivo de estar escolhendo fazer uma coisa em particular. 
Aí, faça isso alegremente, sabendo que você tem sempre permissão 
para fazer o que deseja. A declaração “Eu não tenho escolha” é uma 
mentira. Você pode escolher. Você simplesmente não escolhe as 
alternativas disponíveis para você, qualquer que seja a razão. Então, 
você elege o resultado que mais prefere. Isso não é poder?
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Banda gaúcha estreia seu show inédito

“Doble Chapa” nos dias 20 e 21 de abril.

O quinteto gaúcho Nenhum de Nós, liderado 
pelo vocalista Thedy Corrêa, faz o lançamen-
to de seu novo EP “Doble Chapa”. O nome 
do novo EP é uma expressão que defi ne as 
pessoas que vivem na fronteira próxima ao 
Uruguai. Nesse novo trabalho, o público po-
derá conferir interações com o pop & rock 
uruguaio e a continuidade da identifi cação da 
banda com o rock latino americano, nas faixas 
“Uma vida ordinária”, “Fã de Faith no More” e 
“Despliega”. Não irão faltar grandes sucessos 
do grupo como  “O Astronauta de Mármore”, 
“Camila Camila” e  “Paz e Amor”, entre ou-
tros. E,claro, algumas surpresas no roteiro.  
Nenhum de Nós já ultrapassou a  consistente 
marca de mais de dois mil shows, participou 
de grandes festivais e tem milhares de discos 
vendidos. Este é o primeiro EP lançado pela 
banda em seus 31 anos de carreira. O grupo 
já recebeu inúmeros prêmios e destaques, 
reconhecimento de público e crítica, e possui 
uma imensa legião de fãs no Brasil e em países 

Lançamento

do Mercosul. Thedy Corrêa, Veco Marques, 
Carlos Stein, João Vicenti e Sady Homrich.

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-

3042. Sexta (20) e sábado (21) às 21h30. Ingressos: de R$ 50 a R$ 100.
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