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Esta quarta é o terceiro dia da lunação. A Lua no começo do dia se une a Mercúrio em uma conjunção e torna a quarta-feira 

um dia de muito movimento. A comunicação tende a estar mais clara e direta. É possível ter clareza para resolver muitas 

questões que estejam pendentes. A Lua em bom aspecto com Saturno ajuda a ponderar e organizar as ideias. É importante 

aproveitar o início do dia para tomar decisões, pois a Lua fi ca fora de curso após a metade da manhã até ingressar em Touro 

no comecinho da tarde. A partir daí o astral vai fi car mais lento e mais calmo, sem muita pressa e tudo deve ser feito de forma 

ponderada e mais pensada.
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A quarta será muito boa para cuidar 
de si mesmo e dos seus bens pessoais 
desde cedo pela manhã. A energia 
construtiva do Sol em seu signo e da 
Lua dá clareza para resolver muitas 
questões que estejam pendentes. 
Depois da metade da manhã, evite 
a impulsividade e obstinação. 61/761 
– Vermelho.

A Lua no começo do dia se une 
a Mercúrio em uma conjunção 
e torna a quarta-feira um dia de 
muito movimento. A comunicação 
tende a estar mais clara e direta. 
Nos relacionamentos e nas relações 
amorosas impulso para procurar o 
que deseja e sair do comodismo. 
34/234 – Cinza.

Aceite os acontecimentos, tanto 
no lar como no trabalho. Analise as 
situações arrisque somente se isso 
for mesmo necessário. É importante 
aproveitar o início do dia para tomar 
decisões, pois a Lua fi ca fora de 
curso após a metade da manhã. 
03/103 – Amarelo.

Precisa procurar a sua satisfação 
através do equilíbrio das energias 
vitais. O dia é muito propício à 
saúde e aos tratamentos, mas não 
aos negócios. Mantenha a calma se 
surgir algum imprevisto durante 
este dia, pois logo tudo que estiver 
errado será corrigido e todo mal 
passará.45/445 – Verde.

A fi rmeza, a valorização do conforto 
e a energia construtiva fazem o 
diferencial. Depois da metade da 
manhã haverá certo desencanto 
com situações inesperadas. A tarde 
o astral vai fi car mais lento e mais 
calmo, sem muita pressa e tudo 
deve ser feito de forma ponderada. 
81/581 – Branco.

Estude, pesquise e aprenda mais, 
sempre com cautela, pois o ritmo 
dos acontecimentos será mais lento 
a tarde. Pode haver difi culdade de 
comunicação no relacionamento so-
cial. E nas relações amorosas impul-
so para procurar o que deseja e sair 
do comodismo. 79/479 – Verde.

O dia começa com muita criatividade 
pela manhã com disposição para ir 
atrás do que quer. As sociedades, 
parcerias e sociedades se defi nem 
neste meio de semana. Fique atenta 
a oportunidade que surge através da 
comunicação mais fácil com a Lua em 
Touro a tarde. 87/687 – Verde.

A nova fase lunar ajuda a preparar 
novidades e fazer planos. Os planos 
devem ser seguidos sempre ouvindo 
opiniões de interessados e pessoas 
confi áveis. Pode haver tensão por 
lidar de outra forma com coisas 
repetitivas, corriqueiras e conhe-
cidas do dia a dia, com fi rmeza e 
objetividade. 42/942 – Azul.

Problemas ou uma situação um 
tanto difícil que está enfrentando ser 
superada. Algo deve melhorar neste 
fi nal do mês, se evitar a obstinação 
e exageros. Nesta quarta aumenta o 
charme, a elegância e o refi namento 
com a Lua em Touro aproveitem para 
tomar atitudes. 25/225 – Amarelo.

Evite os gastos que cheguem a provo-
car aumento de suas dívidas, pois so-
frerá graves perdas. O período é bom 
para uma melhor relação familiar e a 
solução de problemas ligados ao seu 
lar, menos as relações sentimentais 
que ainda podem estar instáveis 
nesta quarta. 64/664 – Azul.

Pode conhecer novas pessoas, 
ambientes novos e renovar sua 
vida social neste meio de semana. 
Tenha cuidado para não afetar sua 
imagem pessoal por atitudes que to-
mar. As difi culdades pessoais serão 
superadas e as confusões logo irão 
desaparecer.89/689 – verde.

Dê mais valor à maneira como exe-
cuta suas atividades, encontrando 
maneiras mais práticas de realizá-
las. Mantenha o esforço realize 
intermediação através da melhora 
sua comunicação. Lua Nova ajuda a 
preparar planos para colocá-los em 
ação em breve. 62/462 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 29 de março de 2017. Dia de São Jonas, São Eustácio, São 
Secundo, São Constantino e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. 
Aniversario do ator Lima Duarte que completa 87 anos, o ator Terence 
Hill nascido em 1941, o apresentador Pedro Bial nascido em 1958, o ator 
Christopher Lambert que faz 60 anos e a atriz Vanessa Giácomo que nas-
ceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é uma pessoa franca e direta, astuta e 
inteligente e muito competitiva. Possui potencial para desenvolver o sexto 
sentido, mas tem personalidade cética e ingênua ao mesmo tempo. Confi a 
muito em si mesmo, é agressivo e corajoso. Pode subir na vida pelo esforço 
próprio, sem depender das pessoas que o rodeiam. A imaginação é a sua 
principal ferramenta de trabalho, mesmo que se dedique a atividades por 
demais concretas. Em geral têm visão política aguçada e dedicação às relações 
íntimas. No lado negativo pode ser pouco prático e ter a falta de tato.

Dicionário dos sonhos
BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias cor-
responde a sucessos econômicos e melhorar fi nancei-
ramente. Sonhar que é dono do banco, desejo egoísta. 
Um banco de madeira é aviso de que promessas serão 
cumpridas. De ferro, lucros em negócios. Sentar-se em 
um banco, traição de pessoa de confi ança. Números 
de sorte: 05, 11, 18, 21 e 68.

Simpatias que funcionam
Para atrair fortuna: Nhoque (feito à sua maneira), 
uma nota de dinheiro e fazer sempre no dia 29 de 
qualquer mês no almoço ou jantar. Para dar sorte, os 
sete primeiros pedaços de nhoque devem ser comidos 
de pé. Depois, ao sentar-se, é preciso depositar o prato 
sobre uma nota de qualquer valor e saborear o resto.
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Comédia
A tragicomédia "Iracema via Iracema" conta a estória de uma mulher 

semianalfabeta de origem rural que, em um determinado momento 
de sua vida, escolhe viver para sempre dentro de ônibus urbano que 
se desloca pelas ruas da cidade.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, 210, Consolação, tel. 3775-8600. 
Quintas, sextas e sábados às 21h. Entrada franca. Até 29/04.

Jackie Obrigon e Guto Togniazzolo.

A peça infantil “Gagá” 
conta a a estória de 
Lelé e Tantã, que 
vivem aparentemente 
felizes num espaço 
sem portas nem 
janelas, esperando o 
seu cuidador

Enquanto esperam, pas-
sam o tempo diver-
tindo-se com jogos 

e lembranças, como dois 
palhaços. Em certo momento 
recebem a visita de Gagá, o 
cuidador que desce do céu. 
A peça dirigida por Marcelo 
Romagnoli pretende mostrar 
camadas sensíveis a dois uni-
versos: a velhice e a infância. 
Com fortes inspirações no 
Teatro do Absurdo, Gagá trata 
de temas pouco usais para o 
teatro infantil, questionando o 
mundo contemporâneo, mas 
sem perder a ludicidade.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, Pinheiros, tel.  3095-9400. De segunda 
a domingo das 15h às 17h. Ingresso: R$ 
17. Até 30/04. 

 Visão da guerra
Comemorando os 100 anos do livro de poemas, 1917- Há uma gota de 

sangue em cada poema, do escritor Mario de Andrade, a Confraria de 
Elephantes estreia no dia 02/04 uma adaptação da obra para os palcos. O 
autor iniciou o seu caminho na poesia com o livro de poemas que possui 
versos que denunciam um forte ativismo político sendo considerado como 
um manifesto pacifi sta com grandes críticas aos horrores da Primeira 
Guerra Mundial. O espetáculo, por sua vez, constrói uma trama ágil, repleta 
de mistérios e revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a narrativa da peça 
possibilita o encontro de Maria (mãe de Jesus) com Mephisto (fi lho de 
Lúcifer), buscando refl etir a duvidosa sabedoria da verdade versus o pai 
universal do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves 158, Barra Funda, tel. 3666-5803. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 40. Até 28/04.

Eduardo Martini

O espetáculo “Na Medida do Possível”, estreia no 
proximo dia 2 e tem no primeiro esquete “Coisi-
nhas Pequenas”, Adamastor é um homem separado 
que diz não sentir saudades da mulher, mas só do 
que ela fazia. Em “Virou Estrela”, o personagem, 
numa tocante interpretação, é um viúvo de uma 
mulher vinte anos mais velha. O quarentão que 
nunca se casou protagoniza “O Julgamento Fi-
nal”, mostrando situações hilárias de um solteirão 
convicto. O último esquete do espetáculo, “O Dia 
Seguinte”, em que Adamastor descobre que está 
completamente apaixonado pela sua esposa. Com 
Eduardo Martini.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 30/04.

Uma reunião de diversas 
histórias verdadeiras, oriundas 
da vivência do artista, contadas, 
porém com verve humorística 
e gestual impagáveis. Neste 
espetáculo, Sérgio Mallandro 
apresenta novas histórias, 
desde sua convivência com o 
padrasto general na adolescên-
cia, passando por momentos 
engraçados com a ex-esposa 
Mary Mallandro e com seu fi lho 

Sérgio Tadeu. Não deixando de 
lado fatos divertidos acumula-
dos em quase quatro décadas 
no meio artístico. Histórias 
envolvendo Xuxa, Marlene Mat-
tos, Wagner Monte, Maradona, 
Jorge Ben Jor, Silvio Santos, 
Padre Marcelo Rossi, Mr Catra 
entre outros.

Serviço: , Av. Francisco Matarazzo, 694, 
Água Branca, tel. 2027-0777. Quinta (30) às 
21h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 100.

Como dois palhaços
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Stand-up Comedy
Divulgação

DIFERENÇA: "Crês que há um só Deus: fazes bem. Também os 
demônios o crêem, e estremecem".- (TIAGO, 2:19). A advertência 
do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar 
benefícios do Céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode 
ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do Governo 
Divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o Supremo 
Poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado 
neste versículo, porque suas palavras defi nem a diferença entre crer 
em Deus e fazer-Lhe a Sublime Vontade. A inteligência é atributo de 
todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre 
e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do 
mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O de-
mônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita 
vez desvairados e escuros. O anjo identifi ca-se com os desígnios do 
Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta 
a escola religiosa a que te fi lias para que o problema da felicidade 
pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer 
nEle são atitudes características de toda a gente. O único sinal que 
te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que de-
senvolveres na vida, a fi m de executar-lhe os desígnios, porque, em 
verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no 
bem que virá do Senhor e sim a diligência em praticar o bem, hoje, 
aqui e agora, em seu nome. (De "Fonte Viva", de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel).


