
Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900. Sábados e domingos às 16h. Ingres-
so: R$ 80. Até 21/05.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – 
fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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3/oui. 4/room — spas — wind. 5/meato — ocaso. 6/caíque — duelar. 10/inovadores.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta é o quarto dia da lunação. O aspecto da Lua com Netuno deixa a parte da manhã mais sensível. Bom para realizar 

as tarefas de forma bem tranquila. No começo da tarde a Lua se une a Marte em Touro deixa mais focado e empenhado em lutar 

pelos objetivos. Apesar dos obstáculos, o melhor é não desistir de tentar. Júpiter em mau aspecto com Plutão pode aumentar 

as difi culdades e os problemas. Por isso é preciso eliminar tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de crescer. A Lua em 

bom aspecto com Plutão vai deixar o fi nal da quinta mais intenso, de uma forma positiva. Deve expressar os sentimentos de 

maneira equilibrada com coragem e determinação.
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Quinta muito boa para cuidar de si 
mesmo e dos seus bens pessoais. A 
energia construtiva do Sol faz o dife-
rencial positivo até o fi nal da semana.  
De manhã, antes de falar ou fazer 
qualquer coisa, pense bem, evite a 
impulsividade e obstinação.61/761 
– Vermelho.

O dia começa bem com maior afe-
tividade pela manhã. Persistência, 
determinação e comedimento deve 
aumentar depois que a Lua for para 
seu signo a tarde. Nos relacionamen-
tos e nas relações amorosas impulso 
para procurar o que deseja e sair do 
comodismo. 34/234 – Branco.

Aceite os acontecimentos, tanto 
no lar como no trabalho. Analise as 
situações arrisque somente se isso 
for mesmo necessário. Difi culdades 
nas relações sentimentais. Ótimo 
para estar em grupo, conviver com 
as pessoas no trabalho e no lar. 
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 passará.45/445 
– Verde.

A fi rmeza, a valorização do conforto 
como conquista humana e a energia 
construtiva fazem o diferencial.  De 
manhã ainda haverá certo desen-
canto com situações inesperadas. 
Mesmo assim pode haver alguma 
rispidez e falta de elegância durante 
boa parte do dia. 81/581 – Branco.

Estude, pesquise e aprenda mais, 
sempre com cautela, pois o ritmo 
dos acontecimentos será mais lento. 
Pode haver difi culdade de comu-
nicação no relacionamento social. 
E nas relações amorosas impulso 
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 fi nal de semana. Fique atento 
a oportunidade que surge através 
da comunicação mais fácil a tarde 
com a Lua nova em Touro. 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 supe-
rada. Algo deve melhorar neste fi nal 
do mês, se evitar a obstinação e exa-
geros. Nesta quinta a tarde 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 quinta. 64/664 – Azul.

Pode conhecer novas pessoas, 
ambientes novos e renovar sua 
vida social neste fi nal 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
QUINTA 30 de Março de 2017. Dia de São João Clímaco, São Régulo, 
São Domino, São Zózimo, São Quirino e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude 
é o amor. Hoje aniversaria o ator e diretor teatral Zé Celso Martinez Corrêa 
que faz 80 anos, a atriz Rosi Campos que é de 1954, o cantor e guitarrista 
Eric Clapton completa 72 anos, a cantora Celine Dion que nasceu em 1968 
e a pianista, cantora e compositora Norah Jones que faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é expansivo e gosta de desempenhar 
papel importante em sua comunidade ou fazer parte de um grupo. É 
líder, mas sabe que precisa de cooperação; sabe lidar com as pessoas 
e fazer os contatos certos. Precisa controlar o ciúme, o orgulho e a 
tendência negativa que possui, para conseguir vitórias, pois estas 
tendências negativas acabam por atrapalhar suas chances de obter 
sucesso e fortuna. No lado negativo a insatisfação o faz ter inclinação 
para reclamar ou criticar.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi cará curado. Tratando 
de doente, fi cará curado. Ser médico, acautele-se 
com situações difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 
28, 48 e 71

Simpatias que funcionam
Atraia o homem desejado: Para essa simpatia você 
vai precisar de um fi o do seu cabelo e outro da pessoa 
amada. Pegue duas xícaras, coloque um pouco de 
lodo e um fi o de cabelo em cada xícara. Acenda duas 
velas vermelhas e pingue três gotas de cera em cada 
xícara. Ao fi nal do dia, coloque o dedo no lodo e faça 
um pentagrama na sua barriga. Reze uma prece forte 
para o anjo da pessoa.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Comédia Romântica
O espetáculo “Quase Cinquenta Tons de Cinza” 

trata de uma releitura cômica do livro que causou a 
maior polêmica mundial sobre o assunto, satirizando 
os melhores momentos da história. Uma paródia bem 
humorada focada principalmente no comportamento 
do personagem Christian Grey. Um espetáculo leve 
que não cai no vulgar. Com Vitor Branco, Bruna 
Andrade e Wanderlei Grillo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 
tel. 3289-2358. Sábados às 21h30 e domingos às 19h30. Ingresso: 
R$ 50. Até 30/04.

Infantil
O projeto Sábado e Domingo são Dias de 

Teatro! acontece todos os sábados e domin-
gos com concepção e interpretação da Cia 
de Teatro Arte & Manhas. Na programação: 
Dias 1 e 2, Páscoa em Apuros, Uma Disputa 
Entre Coelhos (dias 08 e 09). A Páscoa da Vida 
(dias 15 e 16). As Aventuras de Curupira na 
Floresta (dias 22 e 23) e A Bela Adormecida 
nos dias 29 e 30.

Serviço: Livraria Cultura do Iguatemi São Paulo,  Av. Bri-
gadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano, tel. 3048-7305. 
Sábados (01, 08, 15, 22 e 30) e domingos (02, 09, 16, 23 e 30) às 
15h e às 17h. Entrada franca.

“A Arca de Noé”

O espetáculo “A Arca 
de Noé”, de Vinícius 
de Moraes e Toquinho, 
estreia em 15 de abril 
e é um verdadeiro caso 
de amor da literatura, 
do teatro e da música 
popular brasileira

Vinícius escreveu poe-
mas de espírito infantil 
para seus fi lhos e um 

dia resolveu transformá-los 
em música com a parceria de 
Toquinho. Dali para o teatro 
foi um pulo e “A Arca de Noé” 
com alguns de seus poemas 
mais famosos como “O Pato”, 
“Corujinha”, “Pinguim” e “São 
Francisco” transformaram-se 
em verdadeiros hinos cantado 
por crianças do Brasil inteiro. 
É uma verdadeira viagem pelo 
mundo encantado das rimas, 

Antonio Ginco

O espetáculo Ribanceira 
encerra temporada neste 
domingo, dia 2. A peça abor-
da a questão dos desastres 
ambientais e as tragédias 
ocasionadas por eles na 
vida das pessoas menos 
favorecidas. Ribanceira, 
apresenta as lembranças 
do personagem Zé, sobrevi-
vente de uma catástrofe na 
qual perdeu mulher e fi lhos, 
mas, que tenta refazer a sua 
vida resgatando o antigo 
sonho de ser escritor. Zé é 
humano, tem preconceitos, 
comete erros e chega a ser 
cruel. Atribui a Deus as 
responsabilidades pelo que 
acontece aos seres huma-
nos, se vê em uma situação 
da qual só sairá se tomar as 
rédeas da própria vida. Com 
Antonio Ginco.

Serviço: Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet, R.Dr. Teodoro Baima, 94, 
República, tel. 3256-9463. Sexta 
(31/01), sábado (01) às 21h e domingo 
(02/04) ás 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

“A Arca de Noé”
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da imaginação e da inteligência. 
Com Edson Bueno, Jeff Bastos, 
Marvhem Hd ou Lilian Marchio-

ri, Marcelina Fialho, Robysom 
Souza, Ingrid Bozza e Vivian 
Schimitz. 

Chico Mendes

No show "Chico Mendes & da Vila", que acontece no dia 20 de 
abril, o cantor e compositor Chico Mendes mistura suas músicas 
às de Martinho da Vila e compõe um repertório dançante, em 
que estão presentes sucessos como Pequeno Burguês, Casa de 
Bamba, Ex-amor, Disritmia, entre outros, além de sambas pró-
prios de Chico, como São Paulo Sedução, Origens, Santa Música 
e O Brilho Das Orquídeas. O cantor sobe ao palco da Comedoria 
acompanhado por Edson Masson (violão de sete cordas), Ailton 
Reiner (bandolim), Daniel Taurizano (cavaquinho), Ariesler 
Santos (fl auta), Agustin Arias (pandeiro e vocal), Fábio BIsck 
(surdo e vocal) e Cleiton Fernando (percussões).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Quinta (20) às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia).

Mistura musical
Divulgação

TU E TUA CASA: "E eles disseram: Crê no Senhor Jesus-Cristo, 
e serás salvo, tu e a tua casa." (ATOS, 16:31.). Geralmente, 
encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem 
profundamente isolados no centro doméstico, no capitulo da 
crença religiosa. Afi rmam-se absolutamente sós, sob o ponto 
de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a 
salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os 
cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vitima, aquele outro 
acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra 
que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, 
sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os 
defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de re-
tifi cação que nos cabe, no plano da bondade oculta? O conselho 
apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma 
só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos 
ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões 
do Mestre, ai permanecerá a suprema claridade para a elevação. 
Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos 
se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão 
áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-
se no domicilio de suas convicções regenerativas, para servir a 
Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca 
para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um 
edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente 
aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, 
tu e tua casa. (De "Vinha de Luz", de Francisco Cândido Xavier, 
pelo espírito Emmanuel).
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