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3/cio. 4/ajax — cast — luca. 8/graciosa — paradoxo. 19/flagrante de extorsão.
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Esta quinta é o primeiro dia da lunação. Durante a manhã Vênus ingressa em Áries e os afetos serão mais expres-
sivos de forma mais direta e impulsiva até o começo da metade do ano. Ainda de manhã Mercúrio faz conjunção 
com Urano e o astral vai fi car mais agitado. Muita conversa e mudanças de planos que podem nos deixar irritados. 
No início da noite a Lua em mau aspecto com Netuno aumenta o cansaço, e diminui a energia. O melhor é des-
cansar a mente e o corpo. Em seguida a Lua forma um aspecto positivo com Júpiter que nos permite uma conexão 
amorosa com uma ordem maior, muita generosidade e confi ança.
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Durante a manhã Vênus ingressa 
em seu signo, Áries e os afetos serão 
mais expressivos de forma mais 
direta e impulsiva até o começo da 
metade do ano. Aplique um pouco 
do dinheiro que receber em algo que 
traga algum retorno material mais 
tarde. 78/478 – Branco.

O Sol e a Lua em seu signo lhe dão a 
certeza no coração para a realização 
de seus desejos. Ainda de manhã 
Mercúrio faz conjunção com Urano e 
o astral vai fi car mais agitado. Mesmo 
assim o aparecimento de obstáculos 
a sua caminhada sejam os desenten-
dimentos. 84/384 – Azul.

Aguarde o momento e antes de agir 
refl ita muito bem, pois o dia é mais 
difícil. A atuação que se destaca 
quando realizada nos bastidores, 
sem o aplauso e os holofotes, as-
sume hoje importância. Mantenha 
um clima de otimismo no trabalho e 
haja de acordo com o que acredita. 
53/253 – Amarelo.

Ainda de manhã Mercúrio faz 
conjunção com Urano e o astral vai 
fi car mais agitado. Muita conversa e 
mudanças de planos que podem nos 
deixar irritados. O momento e ótimo 
para assuntos fi nanceiros e viagens, 
irá encontrar soluções razoáveis 
para os problemas no fi nal do dia. 
32/832 – Azul.

Sabendo agir irá melhorar sua vida 
tanto no trabalho como no ambien-
te doméstico. A sua dedicação a 
qualquer coisa, sempre dá bons 
resultados, por isso persista em 
seus desejos. No fi nal da tarde e a 
noite haverá força para começar 
uma renovação de conceitos e ideias. 
52/152 – Amarelo.

Difi culdade de comunicação gera 
perdas inesperadas esta semana. 
Um dia de prudência que se transfor-
ma em vantagem na lida com valores 
e bens materiais. Os relacionamen-
tos fi cam cada vez mais próximos e 
íntimos melhorando a relação sexual 
no fi nal do dia. 12/312 – Cinza.

Com o Sol e a Lua em Touro, na casa 
sete é tempo de renovar os relacio-
namentos e apaixonar-se. Toda a 
atuação se destaca quando realizada 
nos bastidores, sem o aplauso e os 
holofotes. Seja corajoso e imponha 
sua vontade. 34/534 – Verde.

Depois da metade da tarde até o fi nal 
da noite haverá força para começar 
uma renovação de conceitos e 
ideias. Dedique sua atenção à pessoa 
amada, à família ou aos amigos. O 
ciúme e o egoísmo diminuem sua 
chance de felicidade abalando re-
lacionamentos e amizades. 58/458 
– Branco.

Até mesmo improvisando virão 
lucros através da sua ousadia e da 
coragem de arriscar. Faça tudo sem 
alarde, pois o for feito em surdina, 
sem demonstrações, dará resultado. 
Terá chance de se sair bem num 
trabalho realizado com disposição e 
coragem. 45/645 – Marrom.

O Sol na casa quatro o aproxima do 
ambiente familiar e faz viver bom 
momento na relação íntima e familiar. 
Faça viagens longas programadas, 
reveja pessoas e encontre seus ami-
gos do passado e será mais feliz. É 
hora de vencer pela simplicidade e 
humildade.  24/524 – Azul.

Lua em mau aspecto com Netuno 
aumenta o cansaço, e diminui a ener-
gia. O melhor é descansar a mente 
e o corpo. A Lua forma um aspecto 
positivo com Júpiter que nos permi-
te uma conexão amorosa com uma 
ordem maior, muita generosidade e 
confi ança. 15/115 – Verde.

Manhã sujeita a nervosismo e a 
imprevistos. Com a Lua em Touro 
terá uma atenção maior de todos 
com quem convive, mas a incom-
preensão pode atrapalhar. Precisa 
de apoio para superar difi culdades 
que atrapalham sua felicidade. 
55/455 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Abril de 2017. Dia de Santa Zita, São Tertuliano, 
São João, e Dia do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do Sa-

cerdote, Dia do Engraxate e Dia da Empregada Doméstica. 
Hoje aniversaria o vocalista Dinho Ouro Preto que completa 53 
anos, o jogador de futebol Adhemar que nasceu em 1972, a atriz 
Patrícia de Sabrit que faz 42 anos e a ginasta brasileira Ethiene 
Franco nascida em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem longa vida e consegue a solução 
dos problemas que enfrenta com rara facilidade. Tem profundo respeito 
pelos pais e por pessoas que o tenham apoiado em alguma época da 
vida. Durante toda a vida, sentem-se fascinados pelas coincidências. 
As mulheres sempre são extremamente independentes. No lado ne-
gativo tende a tratar de forma vingativa quem o tenha prejudicado ou 
provocado algum mal para si.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-lo: 
boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: indica 
inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos passa-
geiros, com chance de ganhos em seguida. Números 
de sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Para seu Anjo realizar os seus desejos: Sempre 
que puder – em qualquer lugar que esteja – procure 
conversar com seu anjo da guarda. Invente um nome 
carinhoso para o seu amigo invisível e o trate como 
se fosse alguém real, bastante íntimo. Peça a ele 
para guiar você e iluminar seu caminho, e que lhe 
ajude na realização de cada um de seus desejos. Em 
homenagem ao seu angelical conselheiro, acenda uma 
vela e reze uma prece.
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Racismo
Estreia no proximo dia 7 o drama de “Alexandre 

Dal Farra Branco – O Cheiro do Lírio e do Formol”. A 
peça  aborda o racismo que acontece numa família de 
classe média, formada por um menino, seu pai e sua 
tia, é forçada a lidar com mudanças no cotidiano. Com, 
André Capuano, Clayton Mariano e Janaina Leite, que 
também dirige a peça ao lado de Dal Farra.

Centro Cultural São Paulo (CCSP), R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-
4002. Sextas e sábados, às 21h e domingos, às 20h. Ingressos: De 
R$ 1 a R$ 5. Até 21/05.

Drama
Cacá Carvalho mergulha novamente no universo 

subterrâneo de um homem que abandona o convívio 
social para enfrentar sua própria consciência no 
drama “2 x 2 = 5 - O Homem do Subsolo”. Tanto pelo 
lado negativo, que cada um traz dentro de si, quanto 
da piedade do homem quando não encontra outras 
vias de saída, por pura falta de discernimento em 
seu próprio pensamento.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 3662-
7232. Quartas e quintas, às 20h30. Ingresso: R$ 40. Até 04/05.

Expo
Resultado da pesquisa do 

artista sobre este pássaro e a 
possibilidade de sensibilizar as 
pessoas sobre a importância de 
preservar a natureza. Boleta é 
artista autodidata, tornou-se co-
nhecido por seu estilo próprio em 
suas pinturas, sempre carregadas 
de sentimento e cor. É percursor 
do grafi te psicodélico brasileiro e 
entre suas infl uências estão a ico-
nografi a da tatuagem, a psicodelia 
dos anos 60 e 70, o misticismo e 
elementos da natureza. 

Serviço: Sesc Interlagos, R. Avenida 
Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colo-
nial. De quarta a domingo, das 9h às 17h. 
Entrada franca. Até 30/12.

Depois de um ano em cartaz como protagonistas 
de um dos maiores hits da história da Broadway, 
as estrelas de Wicked, Myra Ruiz e Fabi Bang, 
seguiram para novos desafi os em 2017. A primeira 
abraçou mais um papel importante no teatro, a 
Maureen do musical Rent, enquanto a segunda 
migrou para as telinhas como a Nina da novela 
Rock Story. A dupla agora leva ao palco o show 
“Desaiando a Amizade”, uma brincadeira com a 
parceria que começou em Wicked. O espetáculo 
tem direção e roteiro de Miguel Falabella, que 
chegou a contracenar com a dupla em uma par-
ticipação especial que o ator fez em Wicked; além 
da direção musical do Maestro Paulo Nogueira.

Serviço: Teatro Cetip, R. dos Coropés, 88, Pinheiros. Quinta (4) às 21h. 
Ingressos: de R$ 30 a R$ 100.

Myra Ruiz e Fabi Bang.

Kayky Brito e Rodrigo Simas.

A renomada peça do autor Plínio 
Marcos “Dois perdidos numa noite 
suja” é protagonizada pelos atores 
Rodrigo Simas e Kayky Brito e 
encerra suas apresentações no 
próximo domingo, dia 30 de abril. 
A trama apresenta as histórias 
de Paco e Tonho, moradores de 
uma hospedaria e carregadores 
de um caminhão do mercado da 
região. Tonho, personagem vivido 
por Simas, deseja procurar um 
emprego melhor, mas vive se 
lamentado por não possuir um 
par de sapatos decente e inveja 
o seu companheiro de quarto, 
Paco (Kayky), que ostenta belos 
calçados. Como mote principal, 
esse par de sapatos torna-se o 
alvo simbólico desta peça em que, 
entre trocas de farpas, diálogos 

Heavy metal
A banda Alekto, a mais nova 

potência do heavy metal bra-
sileiro, apresenta show de lan-
çamento do debut álbum “The 
Unpleasant Reality”. As bandas 
Furia Inc., Hammurabi, Válvera, 
Forceps e Rotten Pieces tam-
bém participarão do evento.

Serviço: Stage Bar, R. Brigadeiro Galvão 
871. Sexta (28) às 20h. Ingressos: a partir 
de R$ 15.

Cena da peça “No Livro Tudo Tem”.

A peça “No Livro Tudo 
Tem” traz à cena um 
país fi ctício chamado 
Penúria

Certa vez, a maior biblio-
teca desse país teve 
suas portas fechadas, 

para que os livros fossem 
investigados pelo Capitão 
Bigode de Limão e sua tropa. 
A missão era determinar quais 
livros poderiam ou não ser 
lidos pela população. O Sr. 
Formicarius, o velho bibliote-
cário apaixonado pelos livros, 
não admitia que um livro se-
quer fosse proibido. Na busca 
por fazer o capitão mudar de 
ideia, contou com a ajuda de 
suas velhas companheiras, as 

Infantil

Traças. Do lado de fora, as crian-
ças não se conformavam com a 
interdição da biblioteca. O que 
será que vai acontecer? Será 
que os livros serão proibidos? . 
De forma divertida e lúdica, os 
artistas incentivam com este 

espetáculo a leitura e a imagi-
nação. Dos livros saem rainhas e 
navios, e entre músicas criadas 
especialmente para a peça, 
o público pode viajar e curtir 
esta grande aventura, saindo 
com a certeza de que, “No livro, 

tudo tem!”. Com Carlos Escher, 
Gabriel Stippe, Marilia Scofi eld, 
Thales Cristovão.

Serviço: Sesc Consolação (Teatro Anchie-
ta), R. Doutor Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. 
Sábados às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 
(meia). Até  27/05. 
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Diulgação

DÁ AS MÃOS AO CRISTO: Homem, se não queres perder o caminho 
nem te demorares nas estradas por que tu te puseste a viajar, dá as mãos 
ao Cristo. Ele é o verdadeiro roteiro das nossas vidas. Quem anda com 
Jesus não erra a direção. Sejamos conscientes dos nossos deveres, com-
preendendo os valores dos outros e das coisas que nos ajudam a viver. 
Estamos vivendo uma época de valores pessoais e é neste momento que 
devemos buscar os tesouros do Espírito, aqueles indicados por Jesus no 
Seu Evangelho renovador das consciências. Queremos dizer aos leitores 
desta obra que não se amedrontem com certas rejeições da própria mente 
ao levá-la ao fogo renovador. Todas as mudanças causam distúrbios e 
aparentemente destroem. No entanto, quando mudamos com o Cristo 
no coração, passamos a ser melhores do que antes, nascendo um homem 
novo dentro do velho. A vida é uma sucessão de vidas, cada vez mais 
esplendendo para a liberdade e o amor. Se queres melhorar, não deves 
temer as conseqüências benfeitoras da renovação. São forças opostas 
que lutam dentro de ti: o Bem e o Mal, as trevas e a luz. Sê forte e dá as 
mãos a Jesus, que Ele te conduzirá para a plenitude do Bem, que nunca 
morre. Devemos lembrar que, em todas as nossas difi culdades, procura-
mos as mãos do Cristo. Ele sabe nos guiar, pelo excesso de amor que Seu 
coração irradia. Deves dar graças a Deus e cantar hosanas aos anjos pelo 
aparecimento da Doutrina dos Espíritos. Ela veio rasgar o véu que antes 
empanava as verdades anunciadas pelo Cristo de Deus e colocá-las nas 
mãos dos homens. E os homens, com esse tesouro no coração, acertarão 
os passos rumo à verdadeira fraternidade universal. Para tanto, façamos 
uma cirurgia moral em cada pensamento que surgir na mente, que Deus 
e Cristo nos ajudarão a acender o Sol divino na consciência humana. (De 
"Cirurgia moral", de João Nunes Maia, pelo espírito Lancellin).

ríspidos e um humor sarcástico, 
os dois personagens trabalham a 
refl exão de uma sociedade mar-
ginalizada.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábados 
às 21h e domingos às 20h. Ingressos: de 
R$ 30 a R$ 70.

Sociedade marginal
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