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Esta segunda é o oitavo dia da lunação. A Lua no signo de Câncer assinala um período de muitas emoções. Ficamos 
bem mais sensíveis do que racionais e facilmente nos melindramos. Provavelmente, as pessoas se magoarão com 
certa facilidade. A tendência será a de nos protegermos de situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, 
tudo passa a nos atingir em maior profundidade. A qualidade Canceriana revela um estado de espírito introvertido 
e reservado. Todos se sentem mais amorosos receptivos e protetores. Com a Lua em Câncer, há uma tendência em 
se buscar gratifi cação através da comida. Então, convém controlar abusos alimentares, se for o caso.
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Com o Sol em seu signo pode se 
preparar para entrar em ação logo 
depois do aniversário e encontrar 
boas soluções. Cuide da saúde e 
controle a sensibilidade porque facil-
mente irá se magoar. Com a Lua em 
Câncer tudo passa a atingir as pesso-
as com maior profundidade.92/892 
– cinza.

Ficará mais romântico e motivo com 
a Lua no signo de Câncer e poderá 
se dar usando a imaginação, a ca-
pacidade de perceber o ambiente 
e as tendências gerais do que está 
acontecendo com a vontade das 
pessoas. Melhora o astral só depois 
do aniversário.32/732 – azul.

Tenha certo cuidado, pois logo 
vai começar a fase considerada 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas da-
rão algum tipo de prejuízo. Isso 
pode ser exagerado e se somar à 
imaginação distorcida para criar 
atritos nos relacionamentos.20/420 
– amarelo.

Tudo que foi programado e seja ini-
ciado em longo prazo irá trazer bom 
resultado. Saia da rotina divirta-se 
com amigos e idealize uma estraté-
gia para conseguir o que quiser. O 
dia é bom para viagens, mas pode 
prejudicar um pouco a saúde.87/687 
– branco.

O dia favorece a sensibilidade e 
ajuda na tomada de decisões até de 
improviso. Ao mesmo tempo aumen-
ta a valorização da autoridade e do 
mando, tornando maior o senso de 
valor das coisas. Use bem o dinheiro 
que ganha e organize as atividades 
para aumentar os lucros.85/885 – 
amarelo.

O momento é o melhor para tomar 
decisões na vida amorosa devido 
a boa sensibilidade. Pode também 
resolver situação profi ssional até o 
fi nal deste mês. Dedique-se mais 
à carreira ou use o seu talento e o 
senso de estratégia para adminis-
trar melhorar seu dinheiro.39/339 
– verde.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Até 
o casamento pode ser encarado de 
outra forma, senso iniciado ou até 
rompido. Com a Lua em Câncer o 
dia rende mais, quando há calma e 
silêncio.34/534 – verde.

Precisa gastar menos, sabendo 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. A estratégia 
que usar nos negócios de dinheiro 
ajudará a melhorar seus ganhos em 
breve. Uma pessoa que tem infl uên-
cia em sua vida pode ser magoada 
com facilidade.87/387 – azul.

As demonstrações de carinho e afeto 
serão decisivas para a felicidade, 
melhorando a relação sexual. Diga 
abertamente de seus sentimentos às 
pessoas que ama. Todos estão mais 
sensíveis, precisando até mesmo de 
algum isolamento para produzir mais 
e melhor.45/445 – amarelo.

Encare a vida de forma positiva 
aumentando a sua fé diante de 
acontecimentos negativos que es-
tejam ocorrendo. Use de estratégia 
para realizar negócios. Melhore sua 
relação sexual evitando a imaginação 
distorcida que tende a criar atritos no 
relacionamento.83/783 – azul.

Com a Lua em Câncer, há uma 
tendência em se buscar gratifi cação 
através da comida, por isso convém 
controlar abusos alimentares. 
Prepare-se para fazer viagens e 
resolver questões profi ssionais. Terá 
momentos de felicidade intensa 
no relacionamento familiar.14/614 
– verde.

A imaginação leva a conclusões pre-
cipitadas sobre intenções e vontade 
das pessoas. Precisa economizar o 
dinheiro que estiver ganhando e 
aplicá-lo em algo pensando no futuro. 
Gastar tudo o que ganha ou aumentar 
a dívida pode ser perigoso, guarde 
dinheiro.28/528 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 03 de Abril de 2017. Dia de São Ricardo, Santa Irene, 
São Sixto I, São Gandolfo de Binasco e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude 
é a pureza. Hoje aniversaria a cantora e atriz Dóris Day que completa 
95 anos, o ator Eddie Murphy que nasceu em 1961, o ator e cantor 
Maurício Mattar que faz 54 anos e o Padre Fabio de Melo que nasceu 
em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui grande facilidade em convencer 
os outros da validade dos assuntos espirituais e das diferenças de opinião. 
É uma pessoa espirituosa e engraçada, uma companhia agradável. Pos-
suidora de fortes traços dramáticos pode se deixar levar pelas emoções e 
fazer muitas cenas teatrais. Vivem radicalmente todas as suas experiências, 
retirando das mesmas o que a média das pessoas não consegue perceber. 
No lado negativo precisa vencer a melancolia e a tristeza e encarar a vida 
com clareza e simplicidade.

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. 
Ver alguém, negócios lucrativos. Ver sua mu-
lher, traição. Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo 
ou noiva, intrigas. Ver criança, nascimento. Ver 
pessoa de cor oposta à sua, sorte no jogo durante 
a fase em que sonhou. Números da sorte: 09, 16, 
18, 46 e 71.

Simpatias que funcionam
Para acabar com as espinhas: Moedas de baixo 
valor, um lenço de papel, um envelope branco. 
Em um domingo qualquer, conte quantas espinhas 
têm no rosto. Pegue o mesmo número de moedas. 
Passe um lenço de papel nas espinhas, depois 
coloque dentro do envelope branco junto com as 
moedas e deixe embaixo do seu colchão durante 
sete dias. No oitavo dia, retire de lá, dê as moedas 
para uma pessoa necessitada e jogue o envelope 
e o lenço no lixo.
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O Grupo As Meninas do Conto amplia seus 
horizontes de pesquisa e criação em seu primeiro 
espetáculo dirigido ao público adulto. “Mil Mulheres 
e Uma Noite” estreia dia 7 de abril. A peça, tem 
como proposta  fazer ecoar a voz de Sheerazade, 
que, para entreter o rei e salvar a própria vida, 
não se cansa de contar histórias, uma mulher que 
enfrenta a tirania dos homens com a potência das 
histórias. A perspectiva feminina é a força motriz 
para a dramaturgia. Na peça, a voz dessa mulher é 
multiplicada pelas vozes femininas que compõem 
o grupo de sete atrizes. A dramaturgia sobrepõe as 
narrativas do livro a notícias contemporâneas de 
opressão feminina. Com Danielle Barros, Helena 
Castro, Lilian de Lima, Lívia Salles, Norma Gabriel, 
Silvia Suzy e Simone Grande. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 
363, Bom Retiro, tel. 3221-4704. Sextas e sábados às 20h. Entrada 
franca. Até 22/04.

Alexandre D’Angeli.

20 livros de 
autores nacionais e 
internacionais com 
romance, poesia e 
arte são o ponto de 
partida de “O Leitor”, 
performance do 
artista Alexandre 
D’Angeli, que 
integra a Exposição 
Contaminações

“O Leitor” é uma 
performance que 
apresenta a pes-

quisa artística de Alexandre 
D’Angeli acerca da presença 
do corpo na literatura oral – 
para isso o artista projetou 
uma mesa que ao invés de 
tampo possui uma caixa que 
comporta cem quilos de areia 
onde são enterrados os livros. 
O programa da ação propõe 
que os títulos um a um sejam 
desenterrados pelo performer 
e lidos trechos em voz alta por 
um período de dois minutos, 

Cena do Espetáculo “Branco - O Cheiro do Lírio e do Formol”.

No espetáculo Espetáculo “Branco - O Cheiro do Lírio 
e do Formol”, uma família de classe média, formada por 
um menino, seu pai e sua tia, vive um cotidiano comum, 
até que alguns acontecimentos externos forçam essas 
pessoas a terem que lidar com o que existe do lado de 
fora da casa. O espaço onde a peça se passa é formado 
por elementos pertencentes ao universo privado, sem 
uma unidade que gere a sensação de um lar. Alguns 
poucos móveis ocupam o espaço cênico de maneira 
descuidada e espalhada. Com André Capuano, Clayton 
Mariano, Janaina Leite. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. Sextas e 
sábados às 21h e domingos às 20h. Ingressos: Pague quanto puder, de R$ 1 a R$ 
5 (somente na bilheteria a partir de 2 horas antes da peça) e de R$ 10 a R$ 30 
pelo Ingresso Rápido. Atenção: Dias 28, 29 e 30 de abril não haverá espetáculo, 
excepcionalmente. Até 21/05.

Em dois minutos

tempo que é marcado por um 
relógio de areia (ampulheta). 
Entre os livros que fazem parte 
da obra destaque para Zero, 
de Ignácio de Loyola Brandão; 

O Concerto de João Gilberto 
no Rio de Janeiro, de Sérgio 
Sant´anna; Eles Eram Muitos 
Cavalos, de Luiz Ruffato; Ho-
ba-la-la, de Marc Fischer; Dois 

em Um, de Alice Ruiz, entre 
outros.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 
822, tel. 3340-2000. Sábado (8) das 18h às 
21h. Entrada franca.
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Ritmos
Os próximos encontros das 

Rodas de Conversa, A Gente 
Submersa que contempla, res-
pectivamente, os temas Catira, 
Palmeado, Sapateado e Viola e 
Samba de Umbigada apresenta 
os grupos, Os Favoritos da Catira 
(dia 4) e o Batuque de Umbiga-
da (dia 18), com sua matriarca 
Dona Anicide Toledo. Os eventos 
reúnem, até o dia 10 de outubro, 
mestres da cultura popular e 
comunidades tradicionais do es-
tado de São Paulo em bate-papos 
seguidos por vivências. A catira, 
também chamada de cateretê, é 
uma dança folclórica, cujo ritmo 
é marcado pela batida dos pés e 
das mãos dos dançarinos, acom-
panhados pela dupla de violeiros 
que cantam as modas. A Umbigada 
é uma dança afro-brasileira criada 
nos quilombos.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de 
Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. Terças 
(04 e18) às 19h. Entrada franca.

O lado de fora
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TODOS OS DIAS: "... e eis que eu estou convosco, todos os dias, 
até a consumação dos séculos."- Jesus (Mateus, 28:20). Não te 
digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atuali-
dade terrestre mostra cientifi camente que a comunhão espiritual 
não depende do espaço ou do tempo. Podes fi tar um orientador 
da comunidade e colher-lhe a palavra, à longa distância, através 
da televisão... Conversar com um amigo, de um continente a 
outro, com auxílio do telefone... Escutar o cantor predileto, que 
atua de longe, por intermédio do rádio... Recolher a mensagem 
de alguém, na tira de um telegrama... Acompanhar , nas colunas 
da imprensa, o cronista simpático que nunca viste em pessoa... 
Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não 
é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre, é para nós , 
os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e 
o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refl eti-lo. E, 
ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, 
receberemos dele a idéia ou o socorro de que careçamos, a fi m de 
escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o mestre, 
ao falar aos discípulos: -"Eis que eu estou convosco, todos os 
dias, até a consumação dos séculos." Como é fácil de perceber, o 
Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com ele. 
(De "Palavras de Vida Eterna", de Francisco Cândido Xavier, pelo 
espírito Emmanuel).

Opressão feminina
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Cena de Mil Mulheres e Uma Noite


