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(?) Chuí,
extremo 

meridional
do Brasil

Tecido de 
aventais de
médicos
(sigla)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

Resultado
da adição

(Mat.)

Como se
grita

"Gol!", na
Alemanha

O vaso
que não
quebra
(dito)

Beco 
sem (?):
impasse

Saudação
inicial de
e-mails

informais

Interpretou
a Magda
em "Sai

de Baixo"

Dia
relatado
no jornal
de hoje

Pesos
para mus-
culação

Moderna
tecnologia
de televi-

sores

Samuel
Ferguson,

poeta
irlandês

Cantoras
notáveis

(fig.)

Vocalista
da banda

Barão
Vermelho

Comédia
em (?),
show de
humor

(?) alto: 
sem entrar
em por-
menores

Crustáceo
como 

o aratu

Entidade
de saúde
da ONU

Curie
(símbolo)

Parmesão, provolone
e gorgonzola

Rogério Sampaio,
judoca brasileiro

Ar, em
inglês

Sequer; 
ao menos

Cauda, 
em inglês
(?) Calhei-
ros, político

A cor da
carne do
salmão
Fileira

Gíria
gaúcha
Esmago
(papel)

Braço, 
em inglês

Exame
policial

Base do
carpaccio

Agente de
polícia,

em filmes
(gíria)Sinais que

isolam
uma frase

em um
período 

Cenário
do "BBB"

(TV)

Recinto teatral para
atoresPoetisa

goiana "descoberta"
por Drummond, 

faleceu em
10/4/1985

Deus-Sol egípcio (Mit.)

 Exames que anali-
sam leucócitos, he-
mácias e plaquetas

CHQ
CARNECRUA

SOMAMSER
RATORIR

CARANGUEJO
CITRIOI
OMSAMASSO
RARMOI

MARISAORTH
LEDSNALA

DIVASTAIL
NIFREJAT

CASANEMNE
TIRAPOR

PARENTESES

3/air — arm — led — ser — tor. 4/tail. 6/amasso. 7/revista. 9/carne crua.
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Esta terça é o nono dia da lunação. Uma terça-feira de muita agitação que provocam mudanças de planos durante 
o dia, principalmente de manhã. A Lua em mau aspecto com Urano pode provocar atrasos e algumas situações 
de imprevisibilidade. Manter o rumo em todas as atividades será essencial para não fi carmos estressados. Mais 
tarde no fi nal da tarde será possível ter mais calma e equilíbrio. A Lua em harmonia com Vênus facilita as rela-
ções sociais e nos deixa mais compreensivos e amorosos. No fi nal da tarde até as 19:14 a Lua fi ca fora de curso até 
ingressar em Leão e a noite deve ser animada, cheia de brilho e muito alegre.
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No fi nal da tarde a Lua fi ca fora de 
curso dando tendência a maior im-
plicância com as situações. A instabi-
lidade pode ainda trazer irritações e 
aborrecimentos, mas as soluções de 
dinheiro estão chegando. Depois das 
sete da noite com a Lua em Leão cui-
dado com desentendimentos.65/565 
– verde.

A Lua em Leão a noite e o Sol em 
direção ao seu signo levanta o astral 
e ajudam a reverter uma situação 
a seu favor. Há também a chance 
de encontrar soluções para algum 
problema com alguém. Tudo melhora 
pela facilidade de comunicação a 
noite, mesmo que sinta insatisfação 
sentimental.81/581 – cinza.

Pode ter uma boa nova, mas aguarde 
até o aniversário para agir, já que 
vem aí a fase mais delicada do ano. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
trarão prejuízo na parte da manhã, 
até as onze, evite-as. Priorize aquilo 
que dependa apenas de você.79/679 
– amarelo.

Alguma desarmonia e desacordos 
podem estar presente em seu am-
biente. Tome atitudes rápidas com 
a solução de assuntos importantes 
e decisivos neste fi nal de mês. O dia 
é bom para o trabalho, os negócios e 
para a saúde, mas não para os assun-
tos sentimentais.83/883 – branco.

Tudo que estiver em ritmo de espera 
ganha um ritmo mais acelerado nesta 
fase de Lua Crescente no seu signo 
depois das sete da noite. Antes de 
agir ouça a opinião dos interessados. 
As pequenas viagens e passeios po-
dem ser preparados para o fi nal de 
semana.94/294 – amarelo.

Aumenta a irritabilidade e pode 
haver discussões pela manhã nesta 
quinta. O momento é de crescimento 
através do talento para administrar. 
No fi nal da noite um bom momento 
para brilhar e se comunicar. Suas ati-
tudes aumentam o sucesso.91/791 
– verde.

Com a Lua em Leão a noite a capa-
cidade de liderança cresce e o ritmo 
dos acontecimentos acelera. Poderá 
conhecer uma pessoa que lhe será 
atraente e fazer viagens e passeios. 
Procure pessoas que impulsionem 
suas relações sociais, divirta-se e faça 
viagens curtas.88/388 – verde.

Na parte da manhã aumento da irri-
tabilidade e tendência a implicância 
com coisas que não nos agradem. 
Sentirá falta de alguém que está 
afastado ou que fazia parte de sua 
rotina. Os contatos sociais, os novos 
amigos e o ambiente o levarão a 
tomar atitudes que adiou.99/699 
– azul.

De noite haverá maior facilidade para 
a comunicação. As demonstrações 
do afeto podem ser decisivas para a 
vida a dois ou junto dos familiares e 
amigos. Para ter boa disposição, evite 
a irritação e o pessimismo no modo 
de pensar e sentir depois da metade 
da manhã.85/585 – verde.

Há nesta terça forte ânsia pelo co-
nhecimento e aprendizado. Veja a 
sua vida como deseja que seja daqui 
para frente. Mantenha uma atitude 
otimista e positiva de manhã, não 
esquente a cabeça e aguarde boas 
novas que logo virão, talvez na parte 
da tarde.56/756 - azul.

É preciso cuidado com brigas, pois 
alguma desarmonia pode acontecer 
até por volta do meio dia. Surgirá 
uma forte ânsia pelo conhecimento e 
aprendizado, surgindo também à pe-
tulância e insistência em ser pouco 
prático. Diga o que sente por quem 
ama e será feliz.12/912 – verde.

Com a Lua em Leão no fi nal do dia 
irá progredir nos seus ideais e de-
sejos pessoais. Persista e irá vencer 
obstáculos passageiros que estiver 
enfrentando neste fi nal de mês. Irá 
sentir-se mais confi ante e seguro, 
evite provocar atritos que trazem 
instabilidade.29/129 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 04 de Abril de 2017. Dia de Santo Isidoro de Sevilha, Santo 
Ambrósio, São Benedito, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Aniversaria o ex-jogador de futebol Branco que faz 53 anos, 
o ator Robert Downey Júnior nascido em 1965, o jogador de futebol 
Emerson que faz 41 anos e a atriz, cantora e apresentadora Jamie Lynn 
Spears que nasceu em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é hábil no conhecimento dos mais 
diversos tipos de personalidade humana. Sabe agir de acordo com o 
perfi l específi co de cada pessoa. Percebe com clareza os objetivos de 
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização. 
Tem forte magnetismo pessoal, muito charme, é também generoso e 
determinado. Gosta de mudar sempre, em todos os aspectos, a sua vida. 
No lado negativo precisa evitar ser controlador junto com o excesso de 
franqueza e o autoritarismo que podem afastar as pessoas.

Dicionário dos sonhos
LOTERIA - Se você ganhou na loteria, lucros 
inesperados e vitórias. Se apostar e não ganhar, 
perdas e decepções. Números da sorte: Aposte nos 
números, bilhetes ou jogos de seu sonho.

Simpatias que funcionam
Para atrair o que deseja para sua vida: Se-
pare as pétalas de uma rosa branca. Coloque-as 
entre as páginas de um livro qualquer, para que 
sua umidade seja absorvida. Quando as pétalas 
estiverem secas, faça um saquinho de tecido de 
algodão branco com linha branca. Dentro desse 
saquinho coloque as pétalas secas. Costure a boca 
do saquinho. Crie o hábito de sempre carregar 
essa proteção com você.
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Cultura e extensão
A exposição "Cores do Bixiga na 

Yayá" traz desenhos, pinturas e ma-
quetes produzidas durante duas ofi -
cinas de arte naïf promovidas pelo 
CPC-USP em 2015, ministradas 
pelo artista plástico Arieh. Também 
integram a exposição vídeos com 
depoimentos dos participantes 
e peças gráfi cas e cenográfi cas 
produzidas a partir dos elementos 
visuais criados pelos participantes. 
Como atividade complementar, 
monitores envolverão o público 
visitante em atividades educativas 
cujos resultados serão incorporados 
à mostra. Esta exposição destaca o 
importante papel desenvolvido pela 
cultura e extensão universitária 
como instrumento de promoção 
do diálogo entre a universidade e 
as comunidades externas com as 
quais ela se relaciona, bem como 
um exemplo de produção de co-
nhecimento ancorado no contato 
entre diferentes saberes. 

Serviço: CPC-USP/Casa de Dona Yayá, 
R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 2648-
1501. De segunda a sexta das 9h às 17h. 
Entrada franca. Até 05/05.

Estreia
A Companhia do Feijão apresen-

ta seu novo espetáculo, “DaTchau, 
Rumo à Estação GrandeAvenida”. 
Com elenco formando por Fernan-
da Haucke, Fernanda Rapisarda, 
Flávio Pires, Vera Lamy e Zernesto 
Pessoa, “DaTchau,  Rumo à Estação 
GrandeAvenida” tem como base 
quatro materiais de estudo. As ma-
nifestações de 2013 vistas através 
do olhar de um cidadão da classe 
média urbana,  os romances de 
Chico Buarque e textos do escritor 
italiano Primo Levi como materiais 
de estudo histórico e humano para 
a elaboração da dramaturgia; a irre-
verente personagem popular criada 
para narrar/cantar as músicas 
compostas por Adoniran Barbosa 
e por fi m, a pesquisas sobre os 
limites entre as linguagens épicas 
e dramáticas para a elaboração da 
encenação e das performances 
cênicas das atrizes e dos atores.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000 - Quarta Parada. Quintas 
a sábado às 21h30 e aos domingos às 
18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Até 30/04.

Elenco de “Pão com Ovo”.

A Santa Ignorância 
Cia de Artes estreia 
a comédia “Pão com 
Ovo” no dia 7 de abril

O espetáculo já foi visto 
por mais de 700 mil 
espectadores, desde 

a sua estreia em 2011 e já 
passou por 6 estados. A peça 
Pão com Ovo foi encenada 
a partir da dramaturgia do 
ator e da mímesis corpórea. 
A pesquisa feita pelos atores 
da companhia foi realizada 
por dois anos em um estu-
do de observação do corpo 
das mulheres brasileiras 
moradoras de áreas nobres 
e de periferia, além de um 
estudo de dança de ritmos 
populares como o brega, 
funk, o tecnobrega e o forró. 
A comédia retrata de forma 
bem humorada situações 
dos costumes e hábitos das 
diferentes classes sociais, 
contando a história das 

Pedro Mariano apresenta 
mais um show onde relembra 
músicas que marcaram sua 
carreira. Nesse formato “trio”, 
ele interpreta e toca bateria 
em diversas canções. O violo-
nista Conrado Goys e o baixista 

Luis Gustavo Garcia, que já o 
acompanham há alguns anos, 
também fazem parte desta nova 
apresentação. 

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre 
Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 2227-1025. 
Quinta (6) às 21h30. Ingresso: R$ 120.

Comédia
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personagens, Dijé (Adeílson 
Santos), moradora de bairro 
da periferia, o seu marido Zé 
Maria (Charles Jr.) e Clarisse, 
(César Boaes) uma emergente 
alpinista social. Amigas de 

escola que se reencontram 
anos depois e falam de coi-
sas engraçadas do cotidiano 
das suas vidas, retratando o 
atendimento nas empresas 
púbicas e privadas e os hábitos 

e costumes de determinadas 
classes sociais.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344, Re-
pública. Sextas 21h30, sábados, 21h e domingo 
19h, tel. 3255-1979. Ingressos: R$ 50, (sexta), 
R$ 60, (sábado e domingo). Até 28/05.

Divulgação

O espetáculo de humor em formato stand up comedy, 
“Jovens Idosos” tem um revezamento de comediantes 
no palco divertindo o público com humor de qualidade 
e identifi cativo, abordando temas diversos e histórias 
de suas vidas. Com Diguinho Coruja, Bernardo Veloso, 
Humberto Rosso e Jansen Serra.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 
tel. 2574-7749. Sexta (7) às 23h. Ingresso: R$ 40.

Stand-up Comedy

Refl exõesRefl exõesRefl exões
DEPRESSÕES: "Se trazes o espírito agoniado por sensações 
depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das pró-
prias afl ições, a fi m de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. 
Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos 
do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. 
Parentes difíceis repontam de todo núcleo familiar. Trabalho é 
lei do Universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstân-
cias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no 
fi rmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a 
caminho e decisões que se adotem são empeços e desafi os, na 
experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar 
a todos, ao mesmo tempo, é realização impossível. Separações 
e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso 
espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os 
ajustes e reajustes necessários à vida. Confl itos íntimos marcam 
toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições 
para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência 
de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compre-
endendo a realidade de toda a pessoa que anseie por felicidade 
e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de 
desânimo nos visitem a alma, retifi quemos em nós o que deva ser 
corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, 
prossigamos à frente." Emmanuel (Chico Xavier).

MPB

Cena de “Coisa de Mulher”.

O espetáculo “Coisa de Mulher” é uma bem-humorada paródia 
do cotidiano de Núbia de La Canastra, uma apresentadora famosa 
de um programa feminino de sucesso na TV que já não suporta 
mais lidar com sua rotina enfadonha de trabalho. Infelizmente ela 
não tem outra saída a não ser cumprir seu papel que, aliás, faz 
maravilhosamente bem... até o momento do primeiro comercial. 
Com Octávio Mendes, Márcia Manfredini e Deise Paz. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sextas, às 22h45, 
sábados às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 30/04.

“Coisa de Mulher”
Divulgação


