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"Alea jacta
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seu goleiro
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movimento
artístico 

modernista
Ilha famo-
sa pelos
tecidos 

(Indonésia)

Ouvinte do
professor
Pessoal (o
segredo)

Berço, em
inglês

Usa (um
espaço)

Pouco
espessa

Abraham
(?): foi in-
terpretado
por Daniel
Day-Lewis,
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Divisão em
empresas

Ajustam-se aos pés
por meio de tiras de
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algum tecido
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Posição
do futsal
Interjeição
de raiva
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Eu e os
outros

Tipo de
sofá

Conceber;
inventar
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paquerar
(?) Costa,
cantora

(?) Rickman,
o Snape 

de "Harry
Potter" (Cin.)

Juiz (?),
cargo de

Sérgio Moro

Conti-
nuação

O jardim 
do Gênesis

(Bíblia)

Gênero dos 716 episódios de
"Jornada nas Estrelas"

(1969 -
2005 - TV)

(?) dog,
lanche de
festa infan-

til (ing.)

Motocicle-
ta (red.)
Item do

bagageiro

3/cot — est — hot — plá. 5/somiê. 10/alpargatas. 11/taquigrafia.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o sétimo dia da lunação. A Lua na fase Nova transita em Leão desde a 01h13 da madrugada ajudando 
a manter diálogos e resolver situações com facilidade. Os relacionamentos precisam do diálogo já que desde a 
madrugada uma intensidade emocional pode vir a causar transtornos. Há uma tendência de resolver tudo neste 
dia. A Lua em Leão faz a irritabilidade e a impaciência se manifestar dando pouca paciência para encarar os 
desafi os. Por isso é bom evitar querer se impor ou tentar brilhar diante de pessoas que podem não aceitar seu 
desejo de controlar tudo.
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Os contatos podem ser mantidos 
com paciência e aproveitando a faci-
lidade de comunicação. Seja prático, 
mas refl ita antes de agir ou falar, pois 
a Lua está fora de curso todo o dia. A 
Lua em Leão ajuda a manter diálogos 
e resolver situações com facilidade. 
71/571 – Vermelho.

A dispersão pode trazer problemas, 
assim como a difi culdade de dizer 
dos sentimentos. Agir sem refl etir 
pode ser muito negativo no amor 
e nas relações de amizade. O Sol 
em direção a casa dois pode ajudar 
a encontrar soluções financeiras 
e os realizar negócios comerciais. 
61/761 – Azul.

Terá novos rumos a depois que pas-
sar seu aniversário. Controle a maior 
intensidade emocional que poderá 
causar transtornos nesta fase mais 
delicada do ano. Os relacionamentos 
precisam do diálogo já que desde a 
madrugada uma intensidade emo-
cional pode vir a causar transtornos. 
52/852 – Amarelo.

A Lua passa a transitar em Leão 
desde a madrugada e dá facilidade 
para deslocamentos e conversas 
agradáveis. Os amigos podem estar 
um pouco afastados e a pessoa amada 
mais fria na relação devido a mágoas 
durante o dia, mas a noite será fácil 
resolver tudo. 42/342 – Cinza.

A infl exibilidade vai diminuir depois 
que o Sol estiver em Gêmeos na no 
dia 21 deste mês de maio. Na vida 
a dois modifi cações podem ocorrer 
sem motivo defi nido e aparente. 
Aguarde novas oportunidades, não 
tome decisões sobre situações que 
não estejam bem claras. 89/489 – 
Amarelo.

Uma oportunidade nova irá surgir 
em sua carreira profi ssional e deve 
ser aproveitada. Analise o que seja 
primordial, deixando o menos im-
portante para mais tarde. Tensões 
familiares provocam mágoas e 
dissabores durante o dia, mas tudo 
pode ser resolvido ainda neste dia. 
74/374 – Verde.

Neste dia mais tenso e incerto 
conduza a rotina na busca pela es-
tabilidade e certeza para suas ações. 
Os relacionamentos precisam do 
diálogo já que desde a madrugada 
uma intensidade emocional pode 
vir a causar transtornos. Mas há a 
tendência de resolver tudo neste 
dia. 54/554 – cinza.

Alcançará suas aspirações mais 
elevadas, unindo as pessoas em 
torno de um projeto em comum. 
Terá maior segurança na defesa 
dos interesses materiais na depois 
que o Sol estiver em seu signo 
oposto Gêmeos. Uma união pode 
ser decidida em breve, prepare-se. 
65/865 – azul.

Algo novo surgirá no trabalho, por 
isso esteja preparado. Ouvindo e 
compreendendo o ponto de vista das 
pessoas conseguirá total harmonia 
na vida social e afetiva. A Lua em 
Leão aumenta a força para resolver 
problemas e desavenças familiares. 
43/443 – Cinza.

A Lua em Leão faz a irritabilidade e 
a impaciência se manifestar dando 
pouca paciência para encarar os 
desafios. Continue lutando com 
empenho por coisas que tragam 
motivação e novidades. O dia não 
favorece a tomada de decisões que 
dependam de situações que não es-
tão claras ainda. 41/841 – Azul.

Um maior cuidado com o ambiente 
será necessário para poder superar 
uma crise emocional que pode vir a 
causar transtornos desde as primei-
ras horas deste dia. Mude sua rotina, 
prepare-se para fazer viagens, rever 
velhos amigos e realizar passeios. 
55/455 – Branco.

Tudo parece confuso acarretando 
dúvidas sobre as perspectivas pela 
frente. Isso não favorece a tomada 
de decisões nesta semana. Mantenha 
a calma junto dos familiares e dos 
amigos e da pessoa amada para evitar 
atritos e não ser magoado por alguém 
que ama. 88/588 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de maio de 2017. Dia de São Atanásio, São Zoé, São Ci-
ríaco, São Germano e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria o apresentador Fausto Silva que faz 67 anos, a modelo 
e ativista Bianca Jagger que nasceu em 1950 também, o jogador de 
futebol David Beckham nascido em 1975 e a cantora Lily Allen que 
faz 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste grau gosta das viagens como meio de adquirir 
conhecimento. Tem talento para a carreira militar e pode tornar-se 
famoso por suas conquistas e bravura. É uma pessoa que demonstra 
especial interesse pelo desenvolvimento humano em todas as suas 
manifestações, da juventude à idade avançada. Nunca é tímido em 
expressar suas ideias sobre vários temas que interessam. Muitos são 
perfeccionistas e autoritários. No lado negativo pode ser um dos que 
judia e massacra os seus comandados.

Dicionário dos sonhos
LARANJEIRAS- Em flor, noivado ou casamen-
to. Com frutos, melhoria de posição econômica. 
Cultiva-las, viagem. Colher frutos maduros em seu 
pé é sinal de felicidade no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Números da sorte: 07, 35, 
46, 58 e 95.

Simpatias que funcionam
Para atrair a sorte para a sua vida: Faça uma 
oração ao seu anjo da guarda pedindo que ele mande 
para longe todos os obstáculos que rondam sua vida. 
Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da sua 
casa e carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de qualquer 
material, dentro da sua bolsa. Quando estiver em um 
lugar tranquilo da sua casa, segure o amuleto com a 
mão direita e faça uma oração pedindo proteção e 
muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse 
amuleto com você na sua bolsa ou em um lugar que 
ninguém veja.
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Arte Naif
Foi prorroga, até o dia 5 de maio, a expo-

sição Cores do Bixiga na Yayá. A mostra traz 
desenhos, pinturas e maquetes produzidas 
durante duas ofi cinas promovidas pelo CPC-
USP em 2015, ministradas pelo artista plástico 
Wagner “Arieh” Lins. Arieh orientou grupos de 

crianças, jovens e de terceira idade no registro 
e na exploração das cores, tons e histórias 
do multicultural bairro do Bixiga por meio 
da linguagem da arte naïf, caracterizada pelo 
descompromisso com as regras estéticas esta-
belecidas por movimentos artísticos. 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. Além do material 
exposto, monitores realizarão atividades edu-
cativas com o público e os resultados serão 
incorporados à mostra.

Serviço: CPC-USP, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 
2648-1501. De segunda a sexta das 9h às 17h e aos domingos 
das 10h às 13h. Entrada franca. Até 05/05.
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Elenco de “Desmesura”.

No próximo dia 5 de maio estreia o espetáculo “Des-
mesura”. O mote é a vida de Copi que está morrendo 
e seus delírios o levam a confrontar o tempo em que 
viveu com a atualidade. Essas “visitações” servem de 
plataforma para discutir dois temas urgentes quando 
pensamos em corpo e sexualidade: a transgeneridade e 
a soropositividade, além de refl etir o estigma social e a 
visão historicista da epidemia da AIDS e problematizar 
lugares de fala, protagonismos e invisibilidade. Com Luiz 
Gustavo Jahjah, Paulo Arcuri e Ronaldo Serruya. 

 Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábado às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Até 11/06.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
A peça “Coisas Estranhas 

Acontecem nesta Casa” volta 
aos palcos para uma nova 
temporada aprtir do dia 12. A 
comédia de Pablo Diego conta 
a estória de 5 personagens 
excêntricos  presos por uma 
tempestade e muitos segredos 
dentro de uma mansão mau 
assombrada nas colinas de 
Campos do Jordão. Muitos 
segredos serão revelados, uma 
fortuna em dinheiro estará em 
jogo e coisas estranhas aconte-
cem pela casa. Fleury, Kleber 

Sting

O 12º álbum de 
estúdio de Sting, 57th 
& 9th, é seu primeiro 
trabalho de rock e 
pop em mais de uma 
década

Foi lançado no dia 11 de 
novembro pela A&M/
Interscope Records. As 

dez faixas do álbum apresen-
tam uma ampla gama de estilos 
musicais e de composição de 
Sting, do estridente primeiro 
single “I Can’t Stop Thinking 
About You”, ao feroz estilo 
de“Petrol Head” e a melodia 
forte e o profundo sentimento 
de “50,000”. O álbum, produzi-
do por Martin Kierszenbaum, 
foi gravado em poucas sema-
nas com os colaboradores de 
longa data de Sting Dominici 
Miller (guitarra) e Vinnie Co-
laiuta (bateria), bem como o 
baterista Josh Freese (Nine 
Inch Nails, Guns n’ Roses), o 

guitarrista Lyle Workman e os 
vocais da banda Tex-Mex de 
San Antonio, The Last Bando-
leros. Nesta  turnê, Sting será 
acompanhado por três músicos, 

incluindo o guitarrista Dominic 
Miller,  Josh Freese, na bateria, 
e Rufus Miller, na guitarra. O 
cantor e compositor Joe Sum-
ner será o convidado especial 

em São Paulo e fará o show de 
abertura.

Serviço: Allianz Parque, R. Palestra Itá-
lia, 1840, Vila Pompeia. Sábado (6) às 20h. 
Ingressos: de R$ 150 a R$ 850.
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Sting em São Paulo

DOENÇAS CÁRMICAS: Sempre que pelas nossas intemperanças 
desconsideramos os cuidados com o nosso corpo e nas vezes que por 
agressividade gratuita atingimos o equilíbrio físico ou psíquico do 
nosso próximo, estamos imprimindo estes desajustes nas células do 
corpo espiritual que nos serve. É assim que, na patologia humana, 
fi cam registrados os quadros de "lúpus"que nos compromete as 
artérias, do "pênfi go"que nos queima a pele, das "malformações" 
que deformam o coração ou o cérebro, da "esclerose múltipla" 
que nos imobiliza no leito ou da demência que nos compromete a 
lucidez e nos afasta da sociedade. Precisamos compreender que 
estas e todas as outras manifestações de doença não devem ser 
vistas à conta de castigo ou punições. O Espiritismo ensina que 
estas e todas outras difi culdades que enfrentamos, são oportuni-
dades de resgate, as quais, com freqüência, fomos nós mesmos 
que as escolhemos para acelerar nosso progresso e nos alavancar 
da retaguarda que às vezes nos mantém distantes daqueles que 
nos esperam adiante de nós. Mais do que a cura das doenças, a 
medicina tibetana, há milênios atrás, ensinava que, médicos e 
pacientes, devem buscar a oportunidade da iluminação. Os pa-
decimentos pela dor e as limitações que as doenças trazem, nos 
possibilitam o esclarecimento, se nos predispomos a buscá-lo. Mais 
importante do que aceitar o sofrimento numa resignação passiva 
e pouco produtiva, faz-se necessário, superar qualquer limitação 
ou revolta, para promovermos o crescimento espiritual, através 
desta descoberta interior e individual. (Revista Internacional do 
Espiritismo - Março/2001).

Morte
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“Coisas Estranhas Acontecem nesta Casa”
e Alfredo são três excêntricos, 
dramáticos e afeminados ho-
mens, que moram juntos em 
um casarão no alto da serra 
em Campos do Jordão. Tudo 
poderia ocorrer bem na vida 
desses personagens não fosse 
o fato de eles estarem falidos 
e se odiarem. Com Bruno Spe-
rança, Daniel Aguiar, Deolinda 
Patrício, Pablo Diego Garcia e 
Pedro Bosnich.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa 650, Vila Clementino, tel. 5573-3774. 
Sextas às 21h. Ingresso: R$ 20. Até 09/06.
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Espetáculo “Coisas Estranhas Acontecem nesta Casa”.


