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Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo e tenso com Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode trazer dificuldades na comunicação durante esta metade de semana. Algumas 
mágoas podem vir à tona, principalmente por conta de revelações que sejam feitas. Será importante refletir e 
analisar os acontecimentos sem julgamentos e acusações. Temos que ficar atentos às mudanças de planos durante 
o dia. A Lua em harmonia com Netuno à noite nos ajuda a relaxar e deixa a noite desta quarta-feira bem mais 
romântica.
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A Lua faz um aspecto negativo e 
tenso com Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
Um bom discernimento das situa-
ções de forma efetiva e usando a 
própria força e impulso, pronto 
para agir em favor de si mesmo. 
89/389 – Verde.

Terminar tudo o que começou e 
livrar-se de situações superadas 
pode ser o primeiro passo para que 
novidades apareçam em breve em 
sua vida. Ficará mais romântico o 
que irá melhorar a sua vida sexual 
até o fi nal de abril e nos primeiros 
dias de maio. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão de-
pois que começar a fase considerada 
a mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
prejuízo, por isso é bom resolver 
tudo agora antes do dia 21. Mude 
a rotina e levante o seu astral com 
uma nova visão de si mesmo e da 
vida. 24/324 – Branco.

Esta fase da Lua Cheia em Escor-
pião aconselha a ser realista nas 
situações, cair em si, sem que para 
isso precise se debater com as ideias 
dos outros. Tudo que foi programado 
e iniciado neste próximo mês, em 
longo prazo irá trazer bom resultado. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

Este meio de mês é o momento me-
lhor para tomar decisões e seguir um 
novo caminho. Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
Algumas mágoas podem vir à tona, 
principalmente por conta de reve-
lações. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Até 
o casamento pode ser encarado 
diferente, podendo aproximar mais 
a pessoa amada. Nesta metade de 
semana fi cará mais fácil estimular 
o desejo e apimentar o romance. 
35/335 – Vermelho.

Será importante refl etir e analisar os 
acontecimentos sem julgamentos e 
acusações. Temos que fi car atentos 
às mudanças de planos durante o 
dia. Precisa gastar seu dinheiro em 
coisas necessárias e economizar 
para garantir maior segurança no 
futuro. 82/382 – Azul.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. O egocentrismo 
pode ser exagerado e perigoso nesta 
quarta, pense mais no próximo. 
56/756 – Amarelo.

Um bom discernimento das situações 
de forma efetiva e usando a própria 
força e impulso, pronto para agir 
em favor de si mesmo. Veja a vida 
da forma mais otimista possível, 
pois se gostando e aumentando sua 
fé diante de acontecimentos novos, 
conseguirá superar as difi culdades. 
77/377 – Branco.

Algumas mágoas podem vir à tona, 
principalmente por conta de re-
velações A Lua em harmonia com 
Netuno à noite ajuda a relaxar e 
deixa a noite desta quarta-feira bem 
mais romântica. Terá momentos 
intensos no relacionamento com 
a pessoa amada e seus familiares. 
66/366 – Verde.

Saia da rotina divirta-se com amigos 
e idealize viagens e passeios para os 
próximos dias. Precisa economizar 
o dinheiro que ganhar e aplicá-lo 
bem em algo que renda ainda mais. 
A capacidade de liderança cresce e 
o ritmo acelera e será bom tomar 
decisões. 45/445 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Abril de 2017. Dia de Nossa Senhora da Penha, São 
Júlio I, São Sabas Godo, São Ângelo de Chivasso, São Zeno de Verona, 
e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia do Obstetra e 

Dia dos Jovens. Aniversario do ator Andy Garcia que faz 61 anos, 
o cineasta Walter Salles que também nasceu 1956, a atriz  Camila 
Morgado que faz 42anos e a atriz a apresentadora Mariah Rocha que 
nasceu 1990.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Áries é honesta e agradável com todos. 
Inteligente, mente aberta e objetiva. Uma personalidade forte que gera 
muitos inimigos invejosos e vis. Precisa evitar sociedades e usar de pru-
dência e diligência para vencer os obstáculos. Gosta da música, da arte 
e das coisas mais belas e estéticas da vida. É orgulhoso de seu trabalho 
e se realiza quando cumpre as suas responsabilidades. No lado negativo 
precisa aprender a ser paciente, perseverante e também prático.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagera-
dos. Sujas, traição. Remenda-las, difi culdades. Calcá-las, 
prejuízos. Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no 
jogo. Ganha-las novas, novos amores. Compra-as, melhoria 
de posição e satisfações íntimas. No pé de outra pessoa, 
ciúmes. Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam Para seu ca-

belo crescer 

mais rápido e bonito: vai precisar de Chá de morango 
(pode ser dos de caixinhas ou suco de morango fervido) - uma 
vela de cor rosa e uma vela branca. O primeiro passo desta 
simpatia para crescer cabelo é preparar um chá de morango. 
Prepare um chá de morango como faz normalmente. Quando 
estiver pronto sirva e deixe a xícaras de chá do lado direito 
da vela que você irá acender. Acenda a vela cor-de-rosa, 
inspire e sinta um pouco o cheiro do chá, feche os olhos, 
concentre-se e faça o seu pedido para a deusa Vênus que 
é fazer crescer cabelos. Você poderá depois beber o chá ou 
simplesmente esperar a vela queimar e jogar tudo fora. Esta 
simpatia pode ser feita em qualquer dia, mas tem mais força 
nas sextas-feiras dia da Deusa Vênus.
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesHollywood
A exposição revela momen-

tos, personagens e bastidores 
da “Era de Ouro de Hollywood”, 
período compreendido entre 
as décadas de 1920 e 1960 
e que marcou uma grande 
produção audiovisual dos 
principais estúdios dos Esta-
dos Unidos. Além de instantes 
captados por fotógrafos que 
trabalhavam nos bastidores 
da glamorosa indústria dos 
fi lmes e poses tiradas para os 
materiais de divulgação, como 
cartazes, fotos para revistas e 
jornais, entre outros. Entre as 
estrelas retratadas estão Joan 
Crawford, Bette Davis, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, Clark 
Gable, Gary Cooper, Orson 
Welles, Humphrey Bogart, Rita 
Hayworth, Marilyn Monroe, 
Paul Newman, Marlon Brando 
e Audrey Hepburn.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Alame-
da Barão de PIiracicaba, 610, Campos 
Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábado 
das 10h às 19h e domingos e feriados das 
10h às 17h. Entrada franca.

Cena da Comédia o “Casamento de Romeu e Julieta”.

Estreia no próximo dia 
15 de abril a comédia 
do “Casamento de 
Romeu e Julieta”, com 
Fernanda Sordi, Ricardo 
Michels, Ben-Hur Prado 
e Camila Prado

A peça satiriza o maior clássi-
co do teatro mundial escri-
to por William Shakespea-

re. Nesta divertida comédia o mais 
famoso par romântico do mundo 
delibera não mais morrer ao fi nal 
da peça, pois seu amor era tanto 
que ludibriam o autor e se casam. 
Vinte anos após essa decisão e já 
com uma fi lha adolescente, o casal 
vive o pânico de um casamento 
desestruturado, revelando à 
plateia as mazelas de uma união 
turbulenta. A deterioração do dia 
a dia, a falta de respeito e a ironia 
do bolor do tempo são a tônica 
desta comédia.

 Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209, tel. 2148-2923. Sábados às 
21h30 e domingos às 19h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 30/04.

O show de Nando Cordel, 
Grandes Sucessos comemora 
os 30 anos de carreira desse  
músico e compositor pernam-
bucano. As apresentações 
serão muito animados com 
violão, voz, sanfona, percussão, 
bateria e baixo, com canções 
conhecidas e adoradas pelo 
público como “Você En-
doideceu o Meu Coração”, 
”Água na Boca” e “Doida 
Pra Te Amar”. Nando Cordel 
estará na voz e violão e vai se 
apresentar com a sua famí-
lia: Tatuana Cordel (Baixo), 
Tauã Cordel (Bateria), Leo 
Lima (Sanfona) e Caiã Cordel 
(Percussão).

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, 
Praça da Sé, 111,  Centro, tel. 3321-4400. 
De quinta (20) a domingo (23) às 19h15. 
Entrada franca.

Dança
Em atividade há 22 anos, 

o Grupo Impacto de Dança 
é composto por bailarinos 
que se formaram por meio 
de bolsas e parcerias com 
projetos sociais no Núcleo 
de Arte e Dança de Viçosa. 
Entre 13 e 16 de abril, os 
artistas se apresentam  ao 
lado do T.F.Style Cia de 
Dança, que os convidaram 
para à capital paulista 
como parte das ações da 
XX Edição do Fomento à 
Dança. O T.F. Style dançará 
Beco e Sob a Pele. O Grupo 
Impacto, que nos últimos 
anos pesquisa, desenvolve 
e aperfeiçoa a arte vinda 
das ruas, dança Três Gri-
tos, coreografi a de Mário 
Nascimento.

Serviço: Galeria Olido, Av. São João, 
473, Centro, tel. 3331-8399. De quinta (13) 
a sábado (15) a partir das 19h e domingo 
(16) a partir das 18h. Entrada franca.

Infantil
O projeto teatro ComVida oferece atrações gratuitas no teatro. 

Aos sábados temos dança de salão e aos domingos, atividades 
voltadas ao público infantil.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. 
Sábados, das 14h30 às 16h30 e domingos às 11h. Entrada franca. Até 29/04.

O casal
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A VERDADE: A verdade é um conjunto de virtudes com a qual 
nos assustamos, ao nos colocar frente a frente com as nossas faltas. 
Esquecer as nossas inferioridades é alto comportamento cristão, 
porém, escondê-las é falsear a nós mesmos, deprimindo a consci-
ência. Sentimos um impulso impregnado de alegria, quando usamos 
da franqueza, mostrando os defeitos alheios, esquecendo que os 
outros estão nos observando e poderão fazer o mesmo conosco. 
Criamos todos os meios de defesa quando alguém nos ataca, mesmo 
tendo ele razão. E quando usamos de maledicência com o próximo, 
já vamos preparados para desmanchar os recursos que os seus 
direitos nos apresentem. Falamos com certa satisfação dos vícios 
alheios, mas, não gostamos de ouvir os semelhantes apontarem os 
nossos. Quando lemos tais e quais mensagens, que põem a claro 
determinados impulsos inferiores das almas, lembramos logo de 
alguém que conhecemos e que, geralmente, não faz parte de nosso 
círculo de amizades. Quando não encontramos companheiros para 
regozijar com as fraquezas dos nossos irmãos, gastamos muita 
energia e tempo na crítica mental, para não deixar de alimentar 
o vício vergonhoso de falar da vida de alguém. E isso, meu amigo, 
atrairá forças invisíveis para compartilhar contigo neste banquete 
de trevas e saborear magnetismo das sombras, onde a verdade só 
é bem aceita quando a usamos para desmerecer os companheiros, 
mal sabendo nós que algum dia voltará com mais intensidade e nos 
mostrará o que não conseguimos ver e que se passa conosco. (De 
"Páginas Esparsas 3", de João Nunes Maia, pelos Espíritos Scheilla 
e José Grosso).

Bruno Palazzo e Sávio de Queiroz.

Bruno Palazzo e Sávio de Queiroz fazem apresentação 
de música instrumental focado na ambient music, com 
ênfase em timbres, texturas e atmosferas em diálogo 
com a música composta para cinema. Uma sonoridade 
que evoca imagens e narrativas, com passagens mais 
silenciosas, mas que também encontra ecos da música 
pop, do jazz e da variedade rítmica da música latina.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel.  3111-7000. Hoje (12) 
e quinta (13) às 12h15. Entrada franca.

Ecos da música
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Comemorando


