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Esta sexta é o vigésimo sétimo dia da lunação. De manhã surgem desafi os na comunicação. Mercúrio em mau aspecto com 

Júpiter pede equilíbrio. É preciso estar atento com aquilo que prometemos. Pode haver tendência a prometer mais do que 

podemos cumprir. Também será importante controlar a arrogância e a vaidade. De tarde será possível encontrar mais har-

monia na comunicação. A Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Júpiter que nos deixam mais tolerantes e abertos a ouvir 

o outro. A Lua em aspecto positivo com Urano deixa a noite animada e com novidades já que todos restarão mais abertos e 

comunicativos. 
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O Sol transitando nesta sexta-feira 
ainda no primeiro decanato do seu 
signo torna a tarde muito produtiva 
para manter contatos sociais, parti-
cipar de festas e reuniões. Ao cair à 
tarde, precisão nos procedimentos 
feitos com acerto e bom entendi-
mento nas comunicações.77/477 
– Verde.

Pode haver tendência a prometer 
mais do que podemos cumprir. 
Também será importante controlar 
a arrogância e a vaidade. Use a 
autoconfi ança, pois o radicalismo e 
o exagero tendem a provocar certo 
desequilíbrio emocional. Cuidado 
com exageros provocados pelas faci-
lidades que terá.89/489 – Azul.

A Lua faz aspectos positivos com 
Mercúrio e Júpiter que nos deixam 
mais tolerantes e abertos a ouvir o 
outro. Algo novo pode trazer ganhos 
materiais, já que o dia favorece o 
brilho e a diversão. Um momento de 
muitas emoções e sensibilidade co-
locada em níveis muito altos.64/364 
– Amarelo.

De manhã tendência a inspiração 
pelo bom aspecto da Lua com 
Netuno, um bom astral tende a 
tomar conta. Use de prudência e 
honestidade. A disposição para agir 
é maior, mas algumas tarefas podem 
não ter resultados esperados no fi nal 
do dia.94/194 – Azul.

Aumenta a chance de soluções se 
usarem de coragem e muita fé nas 
suas atividades rotineiras. Acredite 
mais em seu potencial e procure agir 
positivamente diante dos problemas 
que a vida apresentar, sem radicalis-
mo ou atitudes de exagero.63/363 
– Amarelo.

Nas primeiras horas do dia muita 
sensibilidade e intuição. Precisa 
manter uma atitude positiva diante 
de dificuldades. Precisa apenas 
evitar viagens que podem resultar 
em perdas. Um problema profi s-
sional terá solução neste próximo 
mês de abril, aguarde um pouco 
mais.95/495 – Verde.

Defi na prioridades ao seguir novos 
rumos na vida em sua vida neste 
próximo mês de abril. Mantenha o 
pensamento fi rme, senso sincero 
e direto em suas ações para evitar 
rompimentos e brigas no ambiente. 
Também será importante controlar 
a arrogância e a vaidade.  99/499 
– Verde.

Mercúrio em mau aspecto com 
Júpiter pede equilíbrio. É preciso 
estar atento com aquilo que pro-
metemos. Pode haver tendência 
a prometer mais do que podemos 
cumprir. Pode realizar um sonho 
antigo desde que acredite que isso 
é possível.50/350 – Azul.

Com Sol na casa da família você se 
aproxima de suas raízes, dos pais, 
fi lhos e irmãos. Nesta sexta aumenta 
a sua disposição para agir, mas os 
resultados ainda irão demorar. De 
tarde a Lua faz aspectos positivos 
com Mercúrio e Júpiter que deixa 
mais tolerante e aberto ao diálogo. 
56/756 – Branco.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano deixa a noite animada e com 
novidades já que todos estarão mais 
abertos e comunicativos. O Sol na 
casa três trará mudanças que levam 
a vida fi nanceira a melhorar. A Por 
isso fazer o que foi programado vai 
evitar imprevisto e situações difíceis. 
97/597 – Verde.

O início da manhã deverá ser muito 
inspirado devido ao aspecto da Lua 
com Netuno.  De tarde saia da rotina, 
procurando novas oportunidades 
que aumentem a motivação e dê 
disposição para agir. No relacio-
namento cuidado para não perder 
a confi ança de quem ama. 06/506 
– Cinza.

Depois da metade do dia haverá uma 
atitude produtiva e responsável. 
Controle a tendência a rompimen-
tos e brigas por resultados que 
podem não chegar imediatamente. 
Com o Sol no signo oposto pode 
se unir ou romper sociedades e 
parcerias.54/254 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 24 de Março de 2017. Dia de Santa Catarina da Suécia e 
Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial 

da Juventude. Hoje aniversaria e as atrizes Kelly LeBrock quefaz 
57 anos, Annabella Sciorra que nasceu em 1964  e  Alyson Hannigan 
que completa 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau aprende tudo com facilidade, tem 
fi sionomia e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos. A família 
é importante para o nativo deste dia que tem o dom de restaurar e 
manter o equilíbrio e a harmonia nas relações. Muito emocional e 
sensível, gosta de demonstrar seu amor, tendo o dom tanto para a 
cura como para as artes culturais. Vive sempre em paz com todos e 
possui uma grande força moral. No lado negativo pode ser ignorante, 
libertino e possuir todas as más qualidades, físicas e espirituais.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não comer é aviso de 
pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 16, 
68, 70, 90 e 96.

Simpatias que funcionam
Para ter amigos de verdade e sem inveja: Acenda 
1 vela e olhe para a chama dela por alguns segundos. 
Em seguida, feche os olhos e diga: “A amizade nos uniu 
e nada pode nos afastar”. Espere a vela terminar de 
queimar, junte os restos e enterre em 1 vaso de fl or. 
Lave o pires e use-o normalmente. Cuide da fl or com 
carinho, pois enquanto ela estiver bonita, a inveja não 
irá incomodar a sua relação com os amigos.

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.

Com uma trama que caminha 
pela obra “As Bruxas de Salém”, 
de Arthur Miller (1915–2005), e 
pela realidade incendiária dian-
te da polarização política que 
divide o país, a Cia Ato Reverso 
estreia Abigail Williams, ou De 
Onde Surge o Ódio? no dia 25 de 
março. A peça, livremente ins-
pirada na obra de Miller, conta 
a história de Abigail Williams, 
a adolescente que vive em um 
pequeno povoado protestante, 
onde as rígidas regras de con-
vivência a impossibilitam de 
viver um amor e desenvolver-se 
plenamente como ser humano. 
A trama apresenta os caminhos 

contraditórios e complexos 
que levam Abigail ao poder. 
A jovem, oprimida por um 
fundamentalismo moral e re-
ligioso cego, consegue rachar 
o sistema e, amparada pelo 
fanatismo local, lidera um ex-
purgo coletivo de caça às bruxas 
instaurada na cidade S-S, uma 
mistura de Salém e São Paulo. 
Com, Bárbara Lins, Daniel Au-
reliano, Luana Gregory, Lucas 
Oranmian, Nathália Bonilha e 
Paulo Salvetti. 

Serviço: Centro Cultural Tendal da Lapa, 
R. Constança, 72,  Água Branca, tel. 3862-
1837. Sábados, às 20h, e domingos às 19h.  
Entrada franca. Até 16/04.
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Cena do espetáculo “por+vir” com a Companhia de Danças de Diadema.

O espetáculo “por+vir” 
com a Companhia de 
Danças de Diadema 
reúne nove renomados 
coreógrafos que 
já passaram pelas 
produções do grupo, 
promovendo o 
reencontro desses 
artistas com esta 
criação conjunta

O enredo parte da ex-
periência de reviver 
o antigo junto com o 

atual, parte da pluralidade 
do movimento. Estes são 
fatores que potencializam 
a experimentação a partir 
das vivências com coreó-
grafos ímpares, sendo cada 
um colaborador com sua  

O projeto LaMínima 20 anos estreia o espetáculo “Pagliacci”, 
uma mostra de repertório com apresentações de montagens 
marcantes da carreira do grupo (À La Carte, Luna Parke, Repri-
se, A Noite dos Palhaços Mudos, Rádio Variété e Classifi cados). 
Pagliacci, baseado na obra de Ruggero Leoncavallo, tem no 
elenco Alexandre Roit, Carla Candiotto, Fernando Sampaio, 
Fernando Paz, Filipe Bregantim e Keila Bueno que se juntam 
em cena para dar vida a uma trupe de palhaços e suas histórias 
de ciúme, traições e vilanias. 

Serviço: Teatro do SESI-SP, Centro Cultural Fiesp, Av. Paulista, 1313. De quinta a sábado 
às 20h e domingos às 19h. Entrada franca. Até 02/07.

Dança
Divulgação

ótica sobre a dança contem-
porânea. As coreografias 
que formam “por+vir” são: 
Nós de Nós (Cláudia Pal-
ma), Bakú (Ana Bottosso), 
Caminhos Traçados (Pedro 

Costa e elenco), Entre Pon-
tos, (Fernando Machado), 
Gárgulas (Sandro Borelli), 
Esse Samba é Meu (Sérgio 
Rocha), Entremeios (Mário 
Nascimento), 1 + Um (Hen-

rique Rodovalho) e Novena 
(Luís Arrieta).

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Pça 
da Sé, 111, Sé, tel. 3321-4400. Quinta (30) 
e sexta (31/03) e sábado (01) e domingo 
(02/04) às 19h15. Entrada franca.

Estreia
Guilherme Ruiz/divulgação

"Abigail Williams" cria uma refl exão sobre o lugar do feminino.

MARCAS: "Desde agora ninguém me moleste, porque trago 
no meu corpo as marcas do Senhor Jesus." - Paulo. (GÁLATAS, 
6:17.). Todas as realizações humanas possuem marca própria. 
Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de 
identifi cação aos olhos atentos. Se medida semelhante é apro-
veitada na lei de uso dos objetos  transitórios, não se poderia 
subtrair o mesmo princípio, na catalogação de tudo o que se 
refi ra à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dEle. 
A imagem utilizada por Paulo de Tarso, em suas exortações 
aos gálatas, pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não 
são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na 
experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar 
uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões 
educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo 
mundo. O Evangelho no-lo apresenta nos mais diversos qua-
dros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, 
à alegria, à dor, à glorifi cação e ao martírio. Sua atitude, em 
cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta 
para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode 
encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os 
registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista 
as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. 
Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando 
que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifí-
cio de si mesmo para o bem de todos. (De "Vinha de Luz", de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel).

“Pagliacci”

A Fraternal Companhia de 
Arte e Malas-Artes apresenta 
o espetáculo épico-musical 
inédito Nosotros. Com dire-
ção de Ednaldo Freire, dra-
maturgia de Alex Moletta, a 
peça traz no elenco os atores 
Aiman Hammoud, Mirtes 
Nogueira, Carlos Mira, Maria 
Siqueira, Giovana Arruda, 
Harley Nóbrega e Ian Noppe-
ney. A partir de uma série de 
entrevistas com imigrantes 
de diversas nacionalidades, 
residentes em São Paulo, e 
de pesquisas sobre o universo 
mitológico da cultura andina e 
brasileira, a Fraternal criou a 

saga do personagem Juanito, 
um imigrante que sai de seu 
local de origem em busca de 
uma vida melhor para si e 
para sua família. Uma trupe 
de saltimbancos canta e dança 
a terra de Nosostros, liderada 
por Ekeko, Deus andino da 
prosperidade. Junto com 
Aracy, uma andarilha indí-
gena brasileira, Ekeko narra 
a trajetória de Juanito, um 
imigrante andino em busca 
da Terra Sem Mal.

Serviço: Parque da Vila Guilherme-
Trote, Av. Nadir Dias de Figueiredo, Vila 
Maria, tel. 2905-0165. Sábados e domingos, 
às 15h. Entrada franca. 30/4.

Musical
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