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Esta terça é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua transitando em Aquário dá ímpeto para novidades 
e surpresas em sua vida profissional e social. A Lua fica fora de curso no final da noite e por isso aquilo 
que seja começado tende a sair diferentemente do planejado na noite e madrugada para quarta. Por isso 
no final da terça o melhor é seguir o programado que irá transcorrer sem anormalidades. Ainda assim, se 
resolver inventar de fazer algo de uma hora para outra não espere que aconteça como planejou, nem tudo 
sairá do jeito que se quer.
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Irá tomar decisões e poderá começar 
a preparar as mudanças importantes 
na sua vida e rotina. Comece o dia 
determinada a resolver pendências 
e a dar o melhor de si em cada 
tarefa. É importante confi ar nas 
percepções, dando valor à intuição 
e à premonição. 72/472 – Vermelho.

Saia da sua rotina para melhorar o 
seu astral e se dar melhor na relação 
de amor no fi nal do dia. Tem boas 
chances de encontrar um novo rumo 
na vida ou alguém, até um amor se 
estiver só. É importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos neste 
começo de mês. 52/252 – Azul.

Pense bem antes de tomar decisões 
de última hora, já que está vivendo a 
fase de seguir a rotina. A imprevisão 
e o excesso de confi ança podem le-
var a erros que terão consequências 
danosas. Logo termina o período 
mais delicado do ano e poderá ini-
ciar algo novo em sua vida. 41/541 
– Amarelo.

A Lua está minguando e por isso as 
ações novas empreendidas acabam 
sendo um desperdício, uma perda 
de tempo ou incorretas. Evite a 
precipitação nas conclusões, o que 
pode acarretar prejuízos e arrepen-
dimentos. Mantenha o ritmo de vida. 
41/841 – Branco.

Siga sua cabeça, mas ouça opiniões 
que possam ajudar você a se decidir. 
Será muito importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos para saber 
o caminho que deve seguir. Através 
dos relacionamentos e amizades que 
fi zer nesta metade de mês virão no 
futuro benefícios. 50/650 – Amarelo.

Mantenha contatos importantes 
que signifi cam um novo passo em 
sua vida. A intuição e à premonição 
se mostrarão acertados e o excesso 
de confi ança o fará errar. Abra o 
diálogo com as pessoas e terá grande 
elevação no relacionamento com as 
pessoas a sua volta. 53/653 – Verde.

O começo desta terça propícia às 
relações afetivas. Deve rever pessoas 
do seu passado e fazer algo há muito 
tempo programado e ainda não rea-
lizado. Não fi cará só desde que evite 
atitudes possessivas e ciumentas, 
que atrapalham. 85/885 – Verde.

A Lua na fase minguante leva a 
recolhimento para analisar o que 
foi feito, e podermos programar 
uma etapa fértil de novos começos 
quando chegar a fase da lua nova. 
Siga seu rumo nesta terça, evitando 
tomar atitude radical ou conserva-
dora demais. 41/941 – Azul.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos, 
familiares e amigos. A precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos. O dia é ideal para encontrar 
alguém com quem tenha afi nidade, 
ainda mais no amor e na relação 
sexual. 81/881 – Amarelo.

Os empreendimentos pessoais o 
levam a fazer algo que deseja, de 
forma mais rápida do que imagina. 
Atitudes radicais devem ser evitadas 
para não perder uma chance de 
lucrar. Ao fi nal do dia os resultados 
de esforços feitos durante um tempo 
aparecem dando satisfação e otimis-
mo. 45/545 – Branco.  

Estará dando valores à intuição 
e à premonição que se mostrarão 
acertados. A imprevisão e o excesso 
o levam a perder. Uma relação mais 
íntima poderá melhorar a vida sexu-
al. Aproveite esta Lua em Aquário  
para ser espontâneo na relação 
afetiva. Use e abuse de franqueza. 
61/761 – Azul.

Há situações que devem ser re-
solvidas para atingir a verdadeira 
harmonia nos relacionamentos. O 
período é bom para relacionar-se 
no amor e na amizade conhecendo 
gente nova.  Trate de tudo que seja 
prático e possa ter solução prática, 
como a jardinagem e as construções. 
41/741 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de Maio de 2018. Dia de Nossa Senhora de Luján, São 
Bonifácio IV, São Agácio, São Desiderato, São Vitor, e Dia do Anjo 
Daniel, cuja virtude é o trabalho. Dia da Vitória, Dia do Pintor e 
do Artista Plástico, Dia da Cruz Vermelha e Dia do Profi ssional 
de Marketing.  Hoje aniversaria a atriz Betty Faria que faz 77 anos, o 
músico Alex Van Halen que nasceu em 1953, o cantor Enrique Iglesias 
que faz 43 anos, a atriz Maria Padilha que nasceu em 1959, o ex-goleiro 
da seleção Taffarel que completa 52  anos e o jogador e ex-capitão da 
seleção Lucio que nasceu em 1978. 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é independente e gosta de 
se manter ocupado. É uma pessoa leve e alegre, uma companhia 
divertida. Inteligente, generoso e de mente aberta. Não costuma 
embaraçar-se diante de difi culdades, contornando qualquer situa-
ção. Têm boa saúde e razoável paciência. Mas pode ser bastante 
agressivo quando se acha injustiçado. Tende a ser marcante o seu 
período de adolescência e dela mantêm o entusiasmo que, com a 
experiência, transforma-se em segurança. No lado negativo tende 
a se tornar muito dominador.

Dicionário dos sonhos
PEDRA - As pedras, espalhadas no chão, simbolizam 
palavras maldosas, insultos e problemas com as pessoas 
com quem convive. Amontoadas, questões com a lei. 
Andar sobre elas, sofrimentos. Ser alvo de uma, aciden-
te. Pedras preciosas falsas, traição. Verdadeiras, brigas 
em família. Construir muro de pedras, vitória sobre as 
difi culdades. Números da sorte: 03, 16, 28, 31, 45 e 78

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, papel 
branco liso e açúcar. F aça em qualquer dia da lua nova. 
Escreva três vezes no papel o nome completo dele em 
forma de cruz. Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel 
e dobre três vezes sem deixar o açúcar cair. Ponha o 
papel dobrado embaixo do pé da cama no lado direito.
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SÕROCAPEN
SERNAULT

POSGRADUAÇÃO

3/arc — car — oar — one — pen. 4/carl. 5/coach — décor.
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O Grupo Tiquequê  apresenta 
seu novo show "Barulhinho, 
Barulhão" com repertório que 
mistura canções autorais, 
releituras de cantigas e de 
clássicos da música brasileira

O set list do show acompanha 
coreografias sincronizadas e 
cheias de detalhes, que já são 

a marca do grupo. O difícil no espe-
táculo é ficar parado quando a trupe 
comandada por Diana Tatit, Bel Tatit 
e Wem sobe ao palco acompanhada 
pelos músicos Rodrigo Fujikawa e 
Eric Brandão com arranjos de violão, 
baixo, guitarra e bateria.  O resulta-
do é um olhar original, com músicas 
de grande qualidade poética, que 
encantam os pequenos e os adultos. 

 O repertório do grupo  é formado 
por composições inéditas e algumas já 
bastante conhecidas como Trava-Lín-
gua, Quero Começar, Nasceu Mamãe 
e Dente Mole. Além de releituras de 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Imersão

Faça um Compromisso

O momento chegou para se envolver completamente em um projeto 
ou em um compromisso com você, de que esteve se afastando. Esta 
imersão é um caminho para um verdadeiro renascimento que você 
esteve esperando para si mesmo, e no entanto, uma parte de você 
tinha medo de se decidir fi nalmente.
O momento chegou para respirar profundamente, tranquilizar-se e se 
envolver totalmente na mudança. É hora de remover a zona de con-
forto que o manteve seguro por muito tempo. Tenha fé sufi ciente em 
si mesmo e saiba que as suas amizades e relacionamentos estarão aí 
quando você retornar. Agora é o momento de reivindicar o seu prêmio 
e buscar o que você esteve procurando.
O Mantra para hoje é: “Meu tempo é precioso. Meu tempo é brilhante. 
Meu momento é bom. Meu momento é adequado. Meu momento para 
agir é agora.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Desafi ando às leis

Senhoras e senhores, apertem os cintos e venha curtir 
esta divertida viagem com os Irmãos Sabatino.  A Cia 
orgulhosamente apresenta o espetáculo “VaiqueuVoo”, 
uma releitura jovem e dinâmica, que dá aos espectadores 
a oportunidade única de prestigiar corajosos e habilidosos 
aviadores da década de 30’, que com ousadia e paixão 
desafi am as leis da gravidade.Envoltos por um período 
turbulento da história mundial, repleto de avanços tecno-
lógicos e pelas guerras, os nossos três  aviadores só veem 
sentido na vida quando estão nos ares, realizando as suas 
incríveis acrobacias aéreas. A viagem vai começar... Bom 
voo a todos!!!!. Com: André Sabatino, Gianfranco Di Sanzo, 
Marcos Porto e Martin Sabatino.

 
Serviço: Sesc Pompéia, R. Clélia, 93, Pompeia. Sábados e domingos às 17h. 

Entrada franca. Até 13/5.

Paulo Barbuto

Cacá Diniz

Adultério
A comédia “Canção dentro do Pão” é inspirada em uma 

passagem do romance “Jacques le Fataliste et Son Maitre” 
(Jacques, o Fatalista e Seu Amo) do escritor francês Denis 
Diderot.  A montagem apresenta composições originais 
criadas pelo maestro Marcus Vinícius com direção musical 
de Léo Nascimento, que também compôs algumas canções 
para o espetáculo.  A trama traz um pretenso adultério entre 
a inconsequente Jacqueline e do intendente Monsieur Finot, 
que pretende incriminar Jacquot - marido de Jacqueline   
e leal padeiro do rei Luiz XVI - com a introdução de uma 
canção subversiva dentro dos pães que serão servidos na 
corte, às vésperas da Queda da Bastilha.  

O espetáculo conta com música ao vivo, cenários e fi gu-
rinos com características de época, todavia também traz 
elementos anacrônicos tanto na concepção visual quanto 
na linguagem em cena. O texto traz a fragmentação de 
poderes da monarquia e coloca a fi cção se aproximando 
da realidade em meio à crise política vivida pelo Brasil nos 
últimos anos. Com, João Ribeiro, Pedro Monticelli, Rebeca 
Braia, Ricardo Koch Mancini e Rafi nha Nascimento.

 
Serviço: Teatro Denoy de Oliveira, R. Rui Barbosa, 323,  Bela Vista. Quintas às 

20 h, e sextas às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$0 (Meia).  Até 29/6.

Inédito
A cantora Vania Abreu apresenta o show inédito, 

“Antes de Hoje”. Com novo repertório e uma sonoridade 
acústica, a artista lança a pergunta “Que dia podemos 
marcar como o dia de hoje?”. Acompanhada por Le-
andro Néri (piano), Xinho Rodrigues (contrabaixo), 
Kabé Pinheiro (bateria) e Chrys Galante (percussão), 
faz uma seleção de canções gravadas em seus discos 
de carreira como Na Volta Que o Mundo Dá (Vicente 
Barreto/Paulo Cesar Pinheiro), Migrou (Chico César), 
Bem ou Mal (Maurício Gaetani), As Quatro Estações 
(Maurício Gaetani/Ary Sperling/Cláudio Rabello) e Pra 
Falar de Amor (Tenison Del Rey/Paulo Vascon). E, 
pela primeira vez em show, canções que gravou como 
convidada em álbuns de artistas e/ou coletâneas como, 
Deixa Sangrar, de Caetano Velloso, que gravou com 
Clara Ghimel e Sonora Garoa, de Passoca, registrada 
no álbum Ladeira da Memória (Selo SESC).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (13) às 
18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

músicas e brincadeiras do cancioneiro 
infantil (Adoletá, Caranguejo não é 
peixe e Pirulito que bate bate).

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa Lobos), Av. das 
Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. Sábado (19) e 
domingo (20) às 15h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 120.

Grupo Tiquequê.

Cena do espetáculo “Vaiqueuvoo”.


