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Em (?): de
maneira
relativa

Santa
Maria 
e Pinta
(Hist.)

Objetivo,
em inglês

Fazer a
última

refeição 
do dia

Que está
no lugar

mais
profundo

"Um (?) no
Pedaço",
série com
Will Smith

Santa
(abrev.)

Competição
de dez

provas do
atletismo

Lair Ribei-
ro, autor 

de livros de
autoajuda

Tipo de
cimento

Onomato-
peia do

latido do
cão

Ursula
Andress,

atriz suíça

Vermes
marinhos,
de corpo
cilíndrico

Sentir
extrema a-
versão por

Só podem ser ven-
didos com

receita
médica

Festival
em Natal

Tecla
do PC

Prazer do
caridoso

Rio que
corta o 

Cazaquis-
tão e a
Rússia

Tia, em
inglês

Termine

Furacão ou tsunami

Profissio-
nal do
IBGE

Planejamento feito pe-
lo vestibulando para
melhor organizar o

seu tempo

Exibir
Caracterís-
tica do cor-
po da lesma

"(?) das 
Seis", músi-
ca do Legi-
ão Urbana
Sulca (o
terreno)

Modelo de
perfeição

fictício

(?)-culpa, 
frase latina
A arte de

Rodin

"The (?)", 
sucesso de
Hoobastank

À (?): sem
rumo

(o barco)

Falo de
"Quocien-

te", em
Q.I.

Nome de
três reis
persas

Na frente

Anno
Domini
(abrev.)

"Quem Quer (?) Um
Milioná-

rio?",
filme

3/aim — ari — mea. 4/aunt. 5/dario. 6/reason. 10/poliquetas. 11/viscosidade.
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Esta sexta é o terceiro dia da lunação. Desde de manhã Vênus ingressa em Áries e o modo de expressar os afetos será 
mais direto e impulsivo até o início de junho. 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 tensão com 
Netuno pode nos deixar cansados, confusos e sem energia. O melhor a fazer é descansar a mente. 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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Valorize mais o trabalho e os lucros 
poderão aumentar nesta sexta-
feira. É hora de curtir os afetos e a 
saudade do passado com uma forte 
ligação com as raízes familiares. 
Pode exagerar na versatilidade e 
superfi cialidade devido a paixões 
ou envolvimento sexual intenso com 
alguém.  86/886 – Verde.

O Sol em seu signo dá a certeza no 
coração para a realização de suas con-
quistas. Pode enfrentar difi culdade 
nos relacionamentos e desconfi ança 
das intenções daqueles que o cer-
cam. Bons lucros no trabalho, mas 
precisa evitar discussões e brigas. 
66/466 – Azul.

Aguarde o momento para agir e 
refl ita mais até chegar seu aniver-
sário. Sabendo agir terá profunda 
capacidade de saber a verdadeira 
intenção das pessoas. Nesta sexta 
as comunicações fi cam difíceis e au-
menta a chance de mal-entendidos, 
equívocos e atropelos. 74/374 – 
Amarelo.

Grande atividade trará boas soluções 
em negócios já em andamento. O 
prazer no aprendizado e a profunda 
capacidade de absorver a verdade. 
O Sol em Touro trará as respostas 
para suas dúvidas e saídas para 
os problemas enfrentados. 52/152 
– Branco.

Poderá melhorar a carreira pro-
fi ssional obtendo lucros imediatos 
nos negócios idealizados que serão 
concretizados. O momento é muito 
propício é bom para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias. É tempo de alargar os hori-
zontes, as ações imediatas darão bons 
resultados. 75/475 – Amarelo.

A variação no humor e a instabilida-
de no ânimo diante dos desafi os da 
vida podem atrapalhar. Habilidade 
para equilibrar não é sufi ciente. 
Talvez ocorra desacordo querendo 
mostrar que determinadas relações 
não caibam mais, impossibilitando 
de pesar e medir os dois lados das 
situações. 56/456 – Verde.

Para evitar prejuízo, fi que atento, 
ouça opiniões antes de agir e não 
se irrite por pouca coisa. Bom para 
as atividades relacionadas à comu-
nidade, assinatura de contratos, as 
pescarias e a fi lantropia. Não tome 
atitudes visando apenas o material, 
coloque os sentimentos em primeiro 
lugar. 65/265 – Verde.

Pode aumentar a lembrança do pas-
sado, a memória de bons momentos 
e o apego ao carinho, ao lar e à 
infância. Com a Lua Nova este fi nal 
de mês se apresenta com questões 
pessoais que se colocadas na balança 
não se equilibram no lado de fora e 
nem de dentro. 58/558 – Azul.

O fi nal do dia será de bom rendimento 
no trabalho e maior regularidade, 
com as coisas acontecendo conforme 
tinham sido planejadas. Mais ação 
pode trazer resultados bem mais 
rápidos nos próximos dias. A falta de 
versatilidade e a superfi cialidade ge-
ram difi culdades. 68/468 – Verde.

A variação no humor e a instabilidade 
no ânimo diante dos desafi os da vida 
são os pontos fracos desta sexta que 
podem perturbar suas relações. Tudo 
deve melhorar com o Sol na casa 
quatro, obtendo boas soluções na 
vida familiar e nos assuntos íntimos. 
É hora de curtir os afetos intensa-
mente. 39/539 – Azul.

Deve sair da rotina, conhecer novos 
ambientes e fazer algo novo nesta 
sexta e no fi nal de semana. Se tiver 
coragem de arriscar, sendo ousado 
e persistente terá chance de obter 
grandes lucros no trabalho que 
realiza. O Sol na casa três, ajuda 
nas mudanças de rotina que fi zer. 
95/695 – Cinza.

Terá maior atenção de todos em seu 
ambiente, evitando discussões e bri-
gas. É tempo de viver a intimidade, 
de desfrutar do nosso lugar ideal e 
nos ligar aos que queremos bem. 
Conte com o apoio de amigos e da 
pessoa amada para alcançar aquilo 
que pretende neste próximo mês de 
maio. 46/446 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 28 de Abril de 2017. Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, 
São Pedro Chanel, São Paulo da Cruz, Santa Teodora de Alexandria, e 
Dia do Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade. Dia da Educação e 

Dia da Sogra. Hoje aniversaria o ator Stenio Garcia que completa 84 
anos, a ex-jogadora de basquete Marta nascida em 1970, a atriz Penélope 
Cruz que faz 43 anos e a atriz Jessica Alba que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem charme, perspicácia e poder 
mental. Possui o dom natural para a oratória e o canto, tem forte 
poder de atuação sobre as pessoas. Possui um temperamento ao 
mesmo tempo passivo e idealista. Normalmente têm facilidade em 
compreender o que os outros tentam expressar, sendo solidário com 
os que passam por difi culdades. Não aceita muito bem o seu próprio 
psiquismo, sempre bem desenvolvido. Têm boa memória e imaginação 
ardente. No lado negativo não sabe cooperar com as pessoas.

Dicionário dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, 
participará de festa com amigos. Você própria (o) co-
meter violência, melhores dias à frente. Ser atacado (a) 
com violência, alegria. Cônjuge demonstrando violência, 
infi delidade. Números da sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50

Simpatias que funcionam
Para quem se acha feia arrumar namorado: A mulher 
que se acha feia sofre por causa disso. Porém, as forças 
ocultas poderão ajudar uma mulher com este complexo 
a conseguir namorado bem-apessoado, até causando 
inveja nas amigas. Deve pegar uma palma de espada de 
São Jorge, cortá-la em três pedaços e colocá-la para ferver 
por três horas. Deixe a água esfriar e lave o rosto com essa 
água, sempre solicitando que São Jorge transforme-a de 
“dragão” em princesa bela e desejada.
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Tragédia atual
Mais de quatro décadas após 

a estreia da primeira monta-
gem do texto de Chico Buarque 
e Paulo Pontes, em 1975, com 
Bibi Ferreira no papel princi-
pal, ‘Gota d’Água’ volta à cena 
com os atores Laila Garin e 
Alejandro Claveaux. A história, 
transposição da tragédia grega 
‘Medeia’, de Eurípedes, nos 
transporta para a realidade 
de um conjunto habitacional 
no subúrbio carioca, em re-
montagem do diretor Rafael 
Gomes. Como ‘a seco’ do título 
já indica, a montagem busca 
chegar à essência da história, 
através dos embates entre os 
protagonistas, Joana e Jasão, 
ainda que outros personagens 
do original também apareçam 
na adaptação. A nova versão da 
peça é focada em sua natureza 
política, cruelmente atual.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 80.

Marcelo Jeneci mostra sucessos de careira em show Solo.

Eleito o melhor compositor em 2014 pela APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte), o cantor Marcelo Jeneci sobe ao 
palco para apresentar o seu repertório de sucessos e algumas 
canções inéditas no show Solo. Pela primeira vez, Marcelo Je-
neci se despe completamente de toda a estrutura de banda para 
mostrar suas canções em estado bruto, do jeito que vieram ao 
mundo.  No repertório, canções já conhecidas e adoradas pelo 
público, como Felicidade, Pra Sonhar, O Melhor da vida, Quarto 
de Dormir e A vida é Bélica, chegam em novos arranjos. Jeneci 
promete surpreender apresentando músicas do próximo álbum, 
ainda inéditas.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (2) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

Leona Cavalli e

José Rubens Chachá.

Reestreia no próximo dia 5 a peça “Frida y Diego”. A tra-
ma mostra uma fase conturbada da vida de Frida quando, 
já bastante doente e com muitas dores, voltou a morar com 
Diego em casas vizinhas, ligadas por um corredor. Frida Kahlo 
e Diego Rivera viveram um grande e conturbado amor, ao 
mesmo tempo em que infl uenciavam, com sua arte latina, o 
mundo das artes plásticas europeu e americano na animada 
e confusa década de 30. O espetáculo se passa entre o pe-
ríodo de 1929 a 1953, no México, França e Estados Unidos, 
onde viveram e trabalharam a conturbada relação do casal, 
as mútuas infi delidades, personalidades fortes e as suas 
convicções artísticas e políticas. Com Leona Cavalli e José 
Rubens Chachá.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. Sextas às 
21h30, sábados às 21h e domingos às 20h.  Ingressos: sábados de R$ 30 a R$ 80, sextas e 
domingos de R$ 25 a R$ 65. Até 28/05.

A aclamada peça “A 
Casa de Bernarda 
Alba” de Federico 
García Lorca, em 
uma adaptação feita 
só com homens, 
leva o espectador ao 
pequeno povoado de 
Andaluzia, em uma 
Espanha pré-guerra 
civil

A sociedade é machista 
e o nome e a honra 
contam mais do que 

a vida e os prazeres carnais. 
A austera Bernarda Alba fi ca 
viúva pela segunda vez, e, se-
gundo suas ordens, suas fi lhas 
terão de viver um luto de oito 
anos em regime de clausura. 
Bernarda tem cinco fi lhas e 
todas se interessam por um 
único homem do vilarejo, 
que é prometido à fi lha mais 

Samba
O grupo Samba do Bule  apresenta repertório 

inédito que passa por Inventor do Trabalho 
(Batatinha), Torresmo à Milanesa (Adoniram 

Barbosa), Samba do Trabalhador (Martinho da 
Vila), entre outros, o grupo faz homenagem a 
todos os trabalhadores. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Segunda (01/05) às 15h. 
Entrada franca. 

“A Casa de Bernarda Alba”

velha: Angustias. Numa trama 
de intrigas e amargura, as fi lhas 
são quase como soldados, e se 
digladiam longe dos olhos da 
mãe. Nessa montagem especial, 

homens interpretam essas mu-
lheres sem amantes, mostrando 
o quão brutas e fortes podem 
ser as personagens de Lorca 
que metaforizam os soldados 

da guerra civil espanhola.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Roosevelt, 158, Consolação. Hoje (28/04 
e 05/05), às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 
25 (meia). 
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
DE LÁ PARA CÁ: Ninguém julgue que a morte represente salvo-
conduto para a beatitude celeste. Muitas existências em que o pro-
grama do bem padece frustração pela nossa rebeldia ou indiferença 
somente recolhem, depois do túmulo, a afl itiva purgação de nossos 
erros deliberados. O inferno mental estabelecido por nós, dentro de 
nossas próprias almas, exige-nos o retorno à matéria densa para que as 
chamas do remorsos ou do arrependimento se apaguem ao contato de 
novas lutas... Aqui, é o usuário que deseja desvencilhar-se da obsessão 
do ouro usando a túnica da pobreza. Ali é o tirano que se propõe a 
aprender humildade nas linhas do anonimato e da angústia. Mais além, 
é o delinqüente que suspira por reencontrar as vítimas de ontem a fi m 
de resgatar os débitos contraídos. Na conquista, porém, do recomeço, 
é indispensável se esforcem com devotamento e renúncia, por alcançar 
a reencarnação que os investirá na posse da oportunidade pretendida. 
Para isso, empenham-se em rasgos de sacrifício, plantando entre os 
encarnados a benção da simpatia, o indispensável passaporte para a 
estação do lar humano, em que se renovarão, à frente do progresso. Eis 
porque, a experiência na Terra não representa mera aventura da alma e 
sim precioso tempo de aprendizado e serviço que não devemos menos-
prezar. Pela instrumentalidade do Plano Físico, reaproximamo-nos de 
antigas difi culdades ou de passados desafetos para que a obra do amor 
se reajuste e se consolide, conosco e junto de nós. Não menoscabes o 
ensejo de elevação que a atualidade te confere. A máquina fi siológica 
em que provisoriamente estagias pode ser uma escada para a esfera 
superior ou declive sutil para regiões expiatórias, dependendo de ti 
fazê-la degrau para a luz ou novo salto ao despenhadeiro da sombra. 
Valoriza a existência terrestre e caminha para adiante, convertendo 
a luta redentora em recurso de ascensão. Recorda que o tempo é o 
mordomo fi el da vida e se a Bondade do Senhor te concebeu para hoje 
a riqueza do corpo físico, a justiça d'Ele mesmo, espera-te, amanhã, 
para a conta imprescindível. Livro: Atenção Emmanuel e Francisco 
Cândido Xavier 

D
iu

lg
aç

ão

MPB

“Frida y Diego”

G
ab

rie
l W

ic
kb

ol
d


