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Esta sexta é o quinto dia da lunação. De manhã a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Gêmeos no 
começo da tarde as 13h51. Poderemos aproveitar a parte da manhã para fazer atividades que demandam 
mais calma. De tarde Mercúrio ingressa em Touro e a comunicação vai ficar mais prática e objetiva. A par-
tir de agora as decisões vão precisar de uma aplicação prática. A Lua em harmonia com Vênus favorece as 
relações sociais, as conversas. Será muito positivo aproveitar a sexta para relaxar e fazer contatos sociais 
no final do dia.
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O bom aspecto do Sol em seu signo 
haverá leveza de espírito para conta-
tos, viagens e passeios. Só antes de 
dizer ou fazer qualquer coisa, pense 
bem. Há possibilidade de dúvida a 
respeito do que fazer, por isso se re-
fl etir pode pensar de forma diferente 
depois.88/588 – Amarelo.

Haverá muita disposição no fi nal da 
manhã para papear e tagarelar. Por 
isso a relação sexual fi ca ótima. Faça 
as atividades com empenho e terá os 
resultados esperados em breve. O dia 
é bom para o comercio, mas não para 
assuntos de dinheiro, evite gastos a 
mais.87/887 – Azul.

Aceite as situações e as pessoas e 
evite ver os problemas de forma 
maior e exagerada. A tendência é 
buscar tranquilidade e harmonia. 
Sabendo usar o dia para fazer algo 
que goste e durante a semana não 
consegue, sentar na sombra de uma 
árvore, olhar o céu, relaxar.35/235 
– Verde.

Com a Lua em Touro fora de curso 
pela manhã há a possibilidade de 
dúvida a respeito do que fazer e da 
atitude a tomar. Os sentimentos e 
querer estão agora ligados às bases 
emocionais. Precisa ser fi rme em 
suas atitudes no fi nal de semana 
porque a tendência e mudar de rumo. 
29/329 – Azul.

Começa a melhorar o prestígio e a 
aumentar os ganhos através de uma 
nova atividade no trabalho. Repense 
seu ponto de vista e cuide da saúde 
que pode sofrer pelos excessos neste 
fi nal de semana. O relacionamento 
sexual será pleno de prazer neste 
sábado.36/336 – Amarelo.

A capacidade de captar impres-
sões no ambiente se soma hoje a 
uma forte tendência de eliminar 
o que não tenha mais sentido em 
sua vida e abrir espaço para algo 
novo inédito e importante. Estude, 
faça viagens e passeios, aprenda 
algo novo dentro da realidade das 
coisas.54/654 – Verde.

De manhã com a Lua em Touro é 
melhor aproveitar para fazer ativida-
des que demandam mais calma. De 
tarde Mercúrio ingressa em Touro e a 
comunicação vai fi car mais prática e 
objetiva. Mesmo assim há tendência 
a romper relacionamento desgasta-
do que já esteja superado.87/387 
– Cinza.

É importante recuperar a saúde e 
a boa disposição. O dia benefi cia as 
transações e faz as doenças serem 
de curta duração.  Durante toda a 
tarde podem surgir novidades na 
vida social e no relacionamento se-
xual que tende a ser intenso.45/745 
– Azul.

Precisa encontrar bem-estar no 
convívio familiar e na relação sexual 
com quem o atrai. Repense ponto 
de vista, porque alguém pode neste 
momento pensar diferente. Muita 
coisa que esperava será de outra 
forma no período da manhã, depois 
à tarde tudo melhora com a Lua em 
Gêmeos. 44/544 – Verde.

Poderá estar um pouco mais difícil 
se comunicar, com interrupções, 
dúvidas e problemas sociais. Use a 
capacidade de captar impressões 
no ambiente que se soma hoje a 
uma forte tendência à busca pela 
tranquilidade. Tudo que mexa com 
a imaginação estará favorável.34/634 
– Azul.

Procure reconhecer o que o am-
biente à sua volta tem de bom para 
oferecer neste fi nal de semana. Será 
um ótimo dia para relaxar e fazer 
algo diferente, fora da rotina. Veja 
que isso lhe fará muito bem neste 
período, dando satisfação e ativando 
o desejo sexual. 56/856 – Verde.

De manhã, com a Lua fora de curso 
aumenta a desarmonia e o desequi-
líbrio no pensamento. Equilibre as 
coisas à medida que for avançando 
nos acontecimentos no fi nal da ma-
nhã. Os problemas podem aparecer 
maiores, mas as soluções virão de 
forma inesperada. 03/703 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 31 de Março de 2017. Dia de Santo Amadeu de Sabóia, Santa 
Cornélia, São Benjamin, Santa Balbina, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja vir-
tude é a serenidade. Dia da Integração Nacional, e Dia da Saúde e 

da Nutrição. Aniversario do ator Richard Chamberlain que faz 83 anos, 
o ator Christopher Walken que nasceu em 1943, a atriz Paula Lavigne que 
faz 48 anos e o ator Ewan McGregor que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é instintivo, alerta e curioso. Dinâmico e 
ousado, possuidor de vitalidade e autoconfi ança e com tendência a arrogância. 
Em geral têm o dom de acalmar as pessoas nervosas e difi cilmente tenderá 
ao uso de drogas, álcool e tabaco. Dá-se bem com o sexo oposto, sobretudo 
em virtude da magia de seu temperamento.  Tendência a benevolência e 
chance de fartura e riqueza, por ser inventivo e capaz. Conquista tudo o 
que deseja através da genialidade. No lado negativo precisa de atenção e 
afeição para não ser possessivo.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por di-
nheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte:  05, 10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam
Para família mais unida: Misture um pouco de 
essência de rosas em 1/2 copo com água. Espalhe 
pingos desta mistura pelos cantos dos cômodos de 
sua casa, pedindo muita energia positiva para toda a 
família. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria. Use o copo 
como de costume, depois de lavado. Faça a magia 
todas as vezes que sentir necessidade.
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8 horas 
direto

Em Exposição da Pessoa, 
Residência Expandida, os 
limites da arte e do público 
são repensados por 6 artistas 
que integram o coletivo de 
dança [-MOS] mais 6 artistas 
residentes. A performance 
apresenta a dança em diá-
logo com as artes plásticas 
(ele foi pensado para ser 
apresentado, principalmen-
te, em espaços voltados para 
exposições). No trabalho, 12 
performers (que também são 
chamados de artistas-obra) 
se articulam alternada ou 
simultaneamente no espaço, 
cumprindo 8 horas ininter-
ruptas de trabalho. Uma vez 
nos quadrados destinados 
para a obra, o artista-obra 
deverá mover-se e falar sem 
parar até que sua jornada de 
trabalho fi nde e outra pessoa 
entre em seu lugar. Com, 
Karime Nivoloni, Mariana 
Molinos, Maryah Monteiro, 
Gustavo Saulle, Valeska 
Figueiredo, Telmo Rocha, 
Beatriz Rangel, Felipe Tei-
xeira, José Artur Campos, 
Priscilla Vilas Boas, Rafael 
Lemos e Zi Arrais.

Serviço: Centro Cultural da Juventu-
de, Av. Deputado Emílio Carlos, 3641, 
Vila Nova Cachoerinha, tel. 3343-8999. 
Sábado (01/04) das 11h às 19h. Entrada 
franca.

Nota show
Conceituado pela mídia 

norte-americana como o 
maior festival de cultura de 
praia do planeta, o Festival-
ma chega à 12ª edição, com 
eventos em São Paulo e Rio de 
Janeiro 13 e 15 de abril, res-
pectivamente. Em São Paulo, 
além das apresentações in-
ternacionais - Citizen Cope 
e Pepper, o lineup paulistano 
contará com a banda de surf 
music Salt Water, formada 
pelo fotógrafo Alberto Alves, 
o jornalista Edinho Leite e 
pelo shaper Neco Carbone, 
além de outros convidados. 
O funk groove da banda de 
Edú Marron completa a lista 
de convidados que prometem 
agitar o público.Rio de Janei-
ro, o cantor Rogê, parte da 
nova geração de artistas da 
MPB, abre o show para os 
headliners do XII Festivalma. 
Com um som que refl ete a 
cara do Brasil, o cantor tran-
sita a bossa nova ao samba de 
exaltação, do sambalanço ao 
samba refl exivo e cria uma 
fusão de todos esses ritmos 
de maneira única. O evento 
no Rio de Janeiro acontece 
na Praia do Arpoador dia 15 
de abril.

Serviço: Bosque da Figueira, parque 
do Ibirapuera,  Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/n, Vila Mariana. Segunda (13) e quarta 
(15). Entrada franca.

Arte mecânica

Os rolos são instalados em mecanismos 
de madeira que, quando acionados por 
meio de um timão, enrolam e desen-

rolam o papel. Estes mecanismos chamados 
kinematógrafos, são aparelhos que projetam 
imagens em movimento numa tela por meio 
de uma sequência. Os visitantes poderão 

acompanhar de perto o funcionamento dos 
mecanismos de alguns kinematógrafos, que 
serão acionados ao longo do período expositivo 
por educadadores.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, 
tel. 3321-4400. De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada franca.  
Entrada franca. Até 07/05.

A mostra “Kinográfi cos. Mobilidade”. Feres Khoury apresenta cerca de 40 
trabalhos entre eles sete obras móveis de grande porte em pintura sobre 
papel, em formato de rolos, com tamanhos variando entre 70 cm e 150 cm 
de altura por 10 metros de largura, sendo que parte deles é inédita
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Arte do artista plástico, Feres Khoury.

‘O Circo Fubanguinho’, novo espetáculo da Trupe Lona Preta.

O “Circo Fubanguinho”, da 
Trupe Lona Preta estreia no dia 
21 de abril. O novo espetáculo é 
inspirado nas charangas, farsas 
e bufonarias. As músicas pon-
tuam e costuram o enredo, que 
gira em torno de dois palhaços 
que são demitidos, pelo dono 
do circo, e expulsos do pica-
deiro. Motivados por interesses 
diferentes, o dono do circo e os 
funcionários formam uma união 
de contrários. O primeiro polo 
representa a ordem, a produti-
vidade e a efi ciência; já o segun-
do simboliza a marginalidade, a 
inefi ciência e improdutividade. 
Desse sistema de contradições 
são extraídos os elementos mais 
valiosos das cenas.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Sábados e domingos às 17h. Entrada franca. 
Até 01/05.

Bufonarias e charangas
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CONHECER-SE: Fácil combater, simples 
vencer, quando se utilizam as armas da astú-
cia, da covardia moral. Suplantar os outros, 
triunfar sobre os outros, vencer os outros são 
cometimentos acessíveis. O invisível punhal da 
calúnia como o poderoso tiro do ódio, o ácido 
transparente da intriga e o veneno da infâmia 
conseguem oferecer vitórias a quantos lhes 
fazem culto de submissão. Entretanto, logram 
aniquilar, logo depois, os que os vitalizam, 

empunham e espalham, por tornarem à fonte 
donde procedem. Há,. também, outros pode-
rosos instrumentos de fácil manuseio: a inveja 
insidiosa, a malquerença sistemática, a cobiça 
exagerada conspirando, e por fi m arruinando os 
que lhes dão guarida. Não te permitas lutas que 
tais. Sê diferente. Sai a campo aberto. Saúda a 
vida e vive. Sê o que almejas, entesourando luz. 
Guerreia o bom combate, submetendo as pai-
xões e inferioridades. Desculpa, ajuda, confi a e 

passa, de mãos limpas e olhos transparentes, 
sem cargas, sem sombras, sem saudades, sem 
prisões... Luta contra ti mesmo - batalha difícil. 
Vence tuas tendências malévolas - vitória legí-
tima. E mergulhando nos recessos do espírito, 
arranca dos abismos íntimos a pérola da paz, 
conhecendo-te a ti mesmo, antes que pretender 
aos  outros conhecer e pensar vencê-los. (De 
"Espelho d'alma", de Divaldo Pereira Franco, 
pelo espírito Ignotus).


