
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos 
Elíseos, tel. 3226-7300. Sábados e 
domingos às 15h. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 40. Até 21/05.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o décimo segundo dia da lunação. Lua ingressa em Virgem e o astral vai fi car bem prático. Muita organi-
zação, disciplina e facilidade para realizar nossas atividades. De manhã a Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita 
a comunicação e as pesquisas. A tarde será positiva para marcar reuniões, trocar ideias e realizar qualquer trabalho 
intelectual. O Sol em tensão com Júpiter pode provocar exageros. Por isso, é preciso ter cuidado com os excessos e muita 
arrogância. A Lua em tensão com Netuno à noite pode provocar confusão emocional. O melhor a fazer é relaxar para ter 
uma ótima noite de sono.
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Nem tudo que deseja que aconteça 
lhe será possível imediatamente, 
mas já poderá agir e obter alguma 
conquista importante. Bom mo-
mento para cuidar da vida íntima e 
dos seus bens pessoais resolvendo 
tudo com criatividade. Uma relação 
sairá ganhando ao partilhar a rotina 
a dois.83/283 – cinza. 

Partilhar a rotina com novas pessoas 
fortalecerá os vínculos. Com o Sol 
em direção ao seu signo aumenta a 
energia sexual e a disposição física e 
mental. É importante também, saber 
controlar o espírito crítico, carac-
terística deste signo e não criticar 
pessoas próximas.55/155 – azul.

Dia positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta. Aceite as 
situações e as pessoas como elas 
são, para que os atritos se ocorre-
rem, não sejam exagerados. Com 
jeito irá obter a satisfação dos seus 
desejos, esclarecendo questões com 
criatividade e bom senso.49/349 – 
amarelo. 

Precisa ser fi rme para superar os 
problemas que vem enfrentando 
nos últimos tempos. Os assuntos 
materiais, como o dinheiro, fi cam 
em destaque durante este dia útil 
da semana. A atividade sexual ou a 
participação comunitária vai trazer 
alegria e satisfação.14/814 - bege.

É um período para planejar e ter 
uma visão mais ampla do caminho 
que deve ser seguido daqui para 
frente. O trabalho colocado a ser-
viço da ambição mais positiva é 
o elemento que nos revela o lado 
benéfi co. Melhora o seu prestígio e 
os ganhos materiais neste fi nal de 
semana.93/493 – branco.

Este é um momento em que a lida 
com dinheiro e a busca pelo status 
social predominam. Com a Lua em 
seu signo poderá dar um sentido a 
sua vida valorizando mais os deta-
lhes práticos. Poderá aprender mais 
estabelecendo novos contatos e me-
lhorando sua comunicação.72/272 
– verde.

Até lá aproveite bem as oportunida-
des que podem surgir antes do fi nal 
de mês. Hoje é um dia indicador 
de alegria e felicidade, bom para a 
saúde e tudo mais. O Sol em tensão 
com Júpiter pode provocar exageros. 
Por isso, é preciso ter cuidado com 
os excessos e muita arrogância. 
90/490 – escuras.

Os sentimentos e afi nidades irão se 
fi rmar a partir do dia 21 abril quando 
o Sol transita em seu paraíso zodia-
cal, o signo de Touro. O trabalho 
pode ganhar um novo ritmo. Aceite 
situações novas na relação de amor 
ou apenas no sexo. Curta mais e 
melhor um relacionamento.71/371 
– azul.

Talvez não consiga expressar o 
romantismo e o seu sentimento 
amoroso da forma que gostaria. Com 
a Lua em Virgem tudo que for objetivo 
e bem pensado, que valorize detalhes 
e a crítica estará favorável. Muita 
coisa que esperava de uma forma 
será diferente.55/255 – verde.

Evite cometer gasto além do que 
estava previsto, aumentando as suas 
dívidas e criando situações urgentes 
e tensas. O dia é bom para tratar de 
questões de dinheiro e preparar-se 
para lucrar mais. O período é ideal 
para dedicar-se um pouco mais a 
relação familiar e ser feliz ao lado 
de alguém.50/350 – azul.

A Lua em tensão com Netuno à noite 
pode provocar confusão emocional. 
O melhor a fazer é relaxar para ter 
uma ótima noite de sono. A Lua em 
seu signo oposto Virgem ajuda a 
fazer favores e realizar tarefas que 
atrairão a atenção das pessoas. Irá 
conhecer novas pessoas.88/288 
– bege.

Equilibre as situações em sua vida 
e defi na o que pretende fazer. É o 
momento de assumir a austeridade 
pelo que de melhor ela nos dá e 
conter a frieza. Dê mais valor à 
maneira como se comunica com as 
pessoas, de forma sincera e aberta. 
Comunicando-se tudo será mais 
fácil.52/452 – rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de Abril de 2017. Dia de São Batista de La Salle e Dia 
do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modéstia. Dia Mundial da Saúde, 

Dia do Médico Legista, Dia do Corretor e Dia do Jornalista. 
Hoje aniversária o cineasta Francis Ford Coppola que completa 78 
anos, o ator Jackie Chan nascido em 1954, o ator Russel Crowe que 
chega aos 53 anos e o ator Flávio Silvino que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau costuma ser amável e possuidor 
de um bom gosto artístico e cultural. Determinação e intuição, per-
sonalidade muito dinâmica. Aparentemente é ousado, mas sua alma é 
tímida e sensível. Têm boa intuição, principalmente quanto aos perigos 
ou possibilidades de ataques dos inimigos. Gosta de ter domínio sobre 
os acontecimentos de sua vida e, normalmente, podem desenvolver a 
um grau razoável esse tipo de poder, se ouvir a sua intuição. No lado 
negativo a arrogância e teimosia tem que ser controladas.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los 
cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas 
mãos, sorte no jogo durante sete dias. Números 
de sorte: 08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Fim das brigas de amor: Pegue duas gemas de 
ovo, papel branco, pires branco e mel. Execução: 
pegue as gemas e coloque no pires, escreva o seu 
nome e o da pessoa amada num papel branco, 
coloque também no pires e cubra com mel. Deixe 
durante sete dias em um canto de sua casa e depois 
jogue tudo em um jardim ou em água corrente.
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Cena do espetáculo “Quarança”.

A nova produção d’A Próxima Companhia, 
o espetáculo “Quarança”. A peça expõe à luz 
do teatro questões referentes à opressão 
feminina em nossa sociedade, tais como 
o estupro, o feminicídio, a pedofi lia e o 
controle do macho sobre a mulher, seja ela 
criança, adulta ou idosa. O espetáculo é uma 
fábula dramatúrgica que conta a história 
de Alereda, uma cidade fi ctícia onde o sol 
é insistente e a terra, esturricada. Alereda 
é feita de caminhos estreitos, uma trama 
de vida e morte. Ocupada por um exército 
de jagunços, liderados pelo temido Sô Déo, 
o lugarejo tem suas mulheres violentadas, 
mortas e, uma a uma, quaradas ao sol, 
veladas sem lua, extintas, carbonizando o 
chão. Neste contexto surge a guerreira Rosa 
Ararim, que se posiciona contra este estado 
falocêntrico de opressão.  

Serviço: Espaço Cultural a Próxima Companhia, R. Barão de 
Campinas, 529, Campoes Elíseos. Sextas e sábados ás 21h e domingos 
às 19h. Ingressos: R4 20 e R$ 10 (meia). Até 21/05.

Cena do musical infantil “Branca de Neve ao Som dos Beatles”.

O espetáculo infantil 
“Branca de Neve ao 
Som dos Beatles” entra 
em cartaz dia 15

A montagem é uma ir-
reverente e divertida 
versão do clássico 

Branca de Neve, um dos mais 
famosos contos de fadas dos 
irmãos Grimm. A adaptação 
se vale de trechos da obra 
de William Shakespeare para 
ilustrar o romance de Branca 
de Neve e Encantado, ao 
som de músicas dos Beatles. 
Com 6 atores no elenco, a 
montagem dialoga com a 
atualidade trazendo carac-
terísticas contemporâneas 
e expressionistas. A peça é 
narrada por uma simpática 
vovó, a própria Branca de 
Neve, revivendo seu passado. 
A rainha conhecida tradi-
cionalmente como perversa 
e má, revela-se uma fi gura 
atrapalhada e engraçada, e 
o espelho ganha ares diverti-
dos, capazes de proporcionar 
boas gargalhadas. A trilha 

Violão e fl auta
A fl autista e saxofonista 

brasileira Angela Coltri e o 
violonista colombiano José 
Valencia levam o ouvinte a 
um percurso através da mis-
tura de ritmos que compõe 
a música latino-americana. 
O repertório do Duo Entre 
Latinos, dedicado ao univer-
so da música popular, exige 
uma intensa participação 
dos intérpretes na concep-
ção dos arranjos e impro-
visos, selando o encontro 
entre estes gêneros musicais 
como choro (BR), cumbia 
(CO), frevo (BR), merengue 
(VEN), salsa (CUB), tango 
(AR), bambuco (CO), ou 
pasillo (CO).

Serviço: CPC-USP, R. Major Diogo, 
353, Bela Vista, tel. 2648-1501. Domingo 
(9) às 11h. Entrada franca.

Branca de Neve

sonora é embalada por canções 
do quarteto de Liverpool como 
Help, Yellow Submarine, Here 
Comes The Sun e All We Need 

Is Love. Com Enrico Verta, 
Mariana Faloppa, Ferruccio 
Cornaccia, Sara Marques, Le-
non e Karina Mathias.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
DIANTE DA PAZ: Entendendo-se a paciência, à maneira de ciência 
da paz, não procures a paz, a distância, de vez que ela reside em ti 
mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o 
equilíbrio do Universo, através do binômio "dar e receber". Semeia a 
paz, a fi m de que a recolhas. Quando te não seja possível providenciar 
a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz 
por intermédio da palavra e do pensamento. Ante os enfermos, cala 
os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranqüilida-
de, relacionando temas capazes de garanti-la; entretanto, se o verbo 
não te for facultado, envia idéias de reconforto e encorajamento aos 
doentes, diligenciando proteger-lhes as forças mentais, ameaçadas de 
desgoverno. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e 
aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz, no rumo dos irmãos 
em contenda; e, se podes falar, pronuncia a frase edifi cante que consiga 
ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Renteando 
com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a 
tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que 
nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampara-la men-
talmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de 
amor e renovação. Se recebes notícias acerca das afl ições e provas de 
alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo 
que lhe favoreçam o reajuste. Conversando, acalma os que te ouvem. 
Escrevendo, articula imagens de otimismo e confi ança, serenidade e 
alegria. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas 
tarefas e compromissos que abracem. Seja a quem seja, auxilia como 
e quanto puderes, a fi m de que todos os que se comunicam contigo 
permaneçam em paz e alegria. Cada consciência, na Excelsa Criação 
de Deus, é núcleo de vida independente na Vida Imperecível. Refl ete 
na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, 
que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Livro Rumo 
Certo, Espírito Emmanuel, psicografi a de Francisco Cândido Xavier.

Guilherme Boury e Nívea Stelmann.

A peça “Dedo Podre” estreia no proximo dia 19 e, é protago-
nizada por Nívea Stelmann e Guilherme Boury aborda uma das 
principais questões da mulher quando o assunto é relacionamento: 
o que é ter “dedo podre”?. O espetáculo é baseado em histórias 
reais vividas por Nívea Stelmann e Lua Veiga, autoras do livro 
homônimo. A montagem é leve e divertida e, ao mesmo tempo, 
provoca a refl exão sobre a ausência de “sorte” ao procurar um 
parceiro ideal e se o tal “dedo podre”, existe mesmo. O texto pro-
põe um misto de emoções que pretendem provocar no público a 
sensação de estarem diante de um espelho, podendo gerar certa 
identifi cação na plateia.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 50. Até 18/05.

Comédia romântica
Vinicius Mochizuki

Opressão feminina
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