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Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. Este será um dia de Lua Cheia e, apesar da tensão dos dias an-
teriores, será possível encontrar mais harmonia durante o dia. A Lua faz bom aspecto com Netuno de manhã 
e deixa as pessoas mais sensíveis e compreensivas. De tarde a Lua em bom aspecto com Plutão nos permite 
renovar e regenerar as nossas emoções. Por isso a tarde será ótimo momento para se restabelecer recuperar o 
cansaço físico e mental, com novas forças. No início da noite a Lua entra na fase Cheia e dá um grande poder 
de transformação.
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A desorganização pode trazer 
problemas no trabalho ou para re-
alizar negócios e transações. Tome 
decisões e até improvise para que 
possa obter maior tranquilidade. 
De tarde ótimo momento para se 
restabelecer recuperar o cansaço 
físico e mental, com novas forças.  
80/780 – Verde.

Um maior interesse por algo novo 
irá orientar uma mudança de vida 
em junho. Cuidado com uma ânsia 
por liberdade e a irritabilidade que 
tira a boa capacidade de julgamen-
to. Evite a atitudes negativas que 
infl uenciam os negócios e gastos 
que terá difi culdade para saldar no 
futuro. 71/571 – Azul.

O Sol nesta semana em seu signo 
ajuda a superar difi culdades com 
muita diplomacia. Discussões na 
vida amorosa não levam a nada, 
evite-as. A forte sensibilidade per-
mite uma noite romântica e também 
favorável ao contato com a arte, 
a contemplação, meditação e ao 
descanso. 96/496 – Amarelo.

Está para começar a fase mais de-
licada do ano, precisando agora de 
momentos de refl exão e meditação. 
Afaste-se de ambientes agitados e 
evite discussões com a pessoa ama-
da, amigos ou com seus familiares. 
Evite o descuido e a negligência, 
o desalento e o desanimo. 42/442 
– Branco.

Lua faz bom aspecto com Netuno 
de manhã e deixa as pessoas mais 
sensíveis e compreensivas. Será um 
dia para atitudes mais cautelosas e 
moderadas. Evite otimismo exage-
rado ao achar que seus erros são 
pequenos e não prejudicam. Nem 
tudo que espera virá logo. 52/452 
– Vermelho.

Faça planos que foram bem pen-
sados, iniciando logo o que é mais 
importante e decisivo. Tome para si 
a responsabilidade de dirigir sua vida 
e melhorar seus ganhos materiais. O 
senso de justiça é valorizado e o sen-
so crítico apurado dá o poder para 
tomar decisões. 28/428 – Verde.

Curta mais o seu ambiente social 
façam viagens, encontre amigos, 
saia e divirta-se mais. Alianças fi cam 
mais fi rmes através do entendimento 
mútuo. O dia favorece o que exija pru-
dência e honestidade e os assuntos 
ligados a fi nanças. 52/652 – Verde.

A disposição melhora ainda mais 
se estiver fazendo aquilo que dê 
satisfação. O dia dá chance de su-
cesso em assuntos comerciais e nos 
negócios a serem fi rmados. De tarde 
a Lua em bom aspecto com Plutão 
nos permite renovar e regenerar as 
nossas emoções. 66/366 – Azul.

Esta quarta não terá muita facilidade, 
provocando desentendimentos e 
ressentimentos nas relações. Com-
preenda o ponto de vista do outro 
mesmo que o seu seja diferente, 
para evitar discussões. Haverá uma 
forte tendência à dispersão até quase 
o fi nal do mês de maio.  55/355 – 
Marrom. 

Mantenha o alto astral e lute para 
alcançar seus interesses pessoais. 
Novas ambições estão surgindo no 
trabalho. O momento é de descober-
tas para superar até crises. Deve ler 
bem o que assinar os avais e fi anças 
e maior atenção ao assumir compro-
misso fi nanceiro. 67/467 – Azul.

Dê atenção ao que tenha relação 
com pessoas queridas, amigos, 
familiares ou a pessoa amada. Briga 
íntima tanto com a pessoa amada 
ou familiar deve ser evitada, pode 
provocar rompimento mais sério. 
No início da noite a Lua entra na 
fase Cheia e dá um grande poder de 
transformação. 74/774 – Cinza.

Surge algum desentendimento com 
a pessoa amada, mas tudo será su-
perado com uso do bom senso. Em 
todas suas ações deve estar atento 
para evitar descuido e negligência. 
Participe junto dos familiares e 
amigos, pois desde esta manhã as 
pessoas fi cam mais extrovertidas e 
festeiras. 67/467 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 10 de Maio de 2017. Dia de São João de Ávila, São Cirino, 
Santa Solange, Santa Blanda, São Nasário, Santo Anônio, Dia do beato 
Damião de Molokai, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia 
da Cozinheira, Dia do Guia de Turismo, Dia do Campo e Dia da Cavalaria. 
Hoje aniversaria o técnico de futebol Wanderley Luxemburgo que faz 65 
anos, o músico e vocalista Bono Vox que hoje completa 57 anos a atriz 
Luiza Thomé que nasceu em 1961.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem um temperamento forte e tende a 
respeitar mais as pessoas inteligentes e de conceitos morais semelhantes 
aos seus. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma decisão e 
pode ser pessoa de muitos talentos e vocações fazendo vários trabalhos 
diferentes durante toda a sua vida. Prático e independente é ambicioso 
toma decisões rápidas, porém pode ser uma pessoa de extremos. Por um 
lado, é idealista, generoso, extravagante e ousado; no lado negativo, pode 
ser materialista, egoísta e muito voltado para a segurança.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. 
Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação 
passageira. Ser mordido no pé por cobra ou outro animal, 
viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. Cortar os dois, 
infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua 
em que sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para prosperar fi nanceiramente: Se você está com 
problemas fi nanceiros e dívidas a pagar, este pequeno ritual 
é indicado para sua situação. Arrume uma chave comum, 
coloque-a dentro de um copo com água e açúcar, junta-
mente com seu nome e endereço. Deixe-o num lugar alto 
por 7 dias. No oitavo dia, jogue fora a água, pegue a chave, 
embrulhe-a em um papel dourado e passe a levá-la sempre 
com você. Todos os dias, segure a chave durante alguns 
minutos e mentalize fi rmemente sua vontade de prosperar 
fi nanceiramente, imaginando que ela está abrindo todas as 
portas e colocando a fortuna no seu caminho.
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grandes mulheres, cujas trajetórias marcaram e infl uenciaram mi-
lhares de pessoas ao longo dos anos. Em síntese, essa é a proposta 
do projeto “As Antiprincesas”, baseado na coleção homônima da 
autora Nadia Fink, que a Cia Luarnoar apresenta. A peça, que terá 
como tema Frida Kahlo (1907-1954) e Clarice Lispector (1920-1977), 
traz a cena mulheres da América Latina que fogem ao padrão de 
princesas dos contos de fadas tradicionais.As narrações contam com 
ambientação cenográfi ca, mantendo a magia dos “cenários sonoros” 
resgatados das antigas radionovelas, além de canções originais.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. Sábado 
(13) às 16h. Entrada franca.

Vania Abreu

Vania Abreu apresenta 
novo show Venturo

No repertório, uma seleção 
de canções gravadas em 
seus 7 discos de carreira, 

e novas leituras para os clássicos 
como, Quizas, Quizas, Quizas 
(1947) de autoria do cubano 
Osvaldo Ferrès, e Samba de Uma 
Nota Só (1962) de Tom Jobim 
e Newton Mendonça. A artista 
ainda apresenta canções inéditas, 
que serão lançadas ainda em 2017. 
A direção artística e musical é da 
própria Vania, que sobe ao palco 
acompanhada por João Cristal 
no teclado, Xinho Rodrigues no 
contrabaixo e Ricardo Braga e 
Cauê Silva na percussão. O show 
é dividido em três momentos, 
sempre traduzidos pela ordem 
das músicas que busca a conexão 
literal entre elas, assim como a 
condução de sua emotividade 
como intérprete. 

Serviço:Teatro Lauro Gomes, Av. 
Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São 
Bernardo do Campo, tel. 4368- 3483. 
Sexta (12) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 
40 (meia).
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Edson Kumasaka

A LÍNGUA

Não obstante pequena e leve, 
a língua é, indubitavelmente, 
um dos fatores determinantes 
no destino das criaturas.
Ponderada - favorece o juízo.
Leviana - descortina a im-
prudência.
Alegre - espalha o otimismo.
Triste - semeia desânimo.
Generosa - abre caminho à 
elevação.
Maledicente - cava despe-
nhadeiros.
Gentil - provoca o reconhe-
cimento.
Atrevida - atrai o ressenti-
mento.
Serena - produz calma.
Fervorosa - impõe confi an-
ça.
Descrente - invoca a frieza.
Bondosa - auxilia sempre.
Descaridosa - fere sem per-
ceber.
Sábia - ensina.
Ignorante - complica.

Nobre - cria o respeito.
Sarcástica - improvisa o 
desprezo.
Educada - auxilia a todos.
Inconsciente - gera desequi-
líbrio.
Por isso mesmo, exortava 
Jesus:

- "Não procures o argueiro nos 
olhos de teu irmão, quando 
trazes uma trave nos teus."

A língua é a bússola de nossa 
alma enquanto nos demora-
mos na Terra.

Conduzamo-la, na romagem 
do mundo, para a orientação 
do Senhor, porque, em ver-
dade, ela é a força que abre 
as portas do nosso coração às 
fontes da vida ou às correntes 
da perturbação e da morte.

(De "Apostilas da Vida", de 
Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito André Luiz) 

Cena da peça “Saci e Curupira – Uma dupla perfeita”.

Na peça “Saci e Curupira – Uma dupla perfeita”, Saci 
e Curupira viviam brigando, nunca entravam em comum 
acordo. Saci fazia suas palhaçadas e Curupira o castigava, 
os dois viveram assim durante anos. Mas agora os dois 
precisam se unir, pois surge uma Bruxa na Amazônia, que 
começa a provocar confl itos para os habitantes da mata. 
O que será que Saci e Curupira vão fazer para salvar toda 
fl oresta dos problemas provocados pela bruxa? 

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal Tietê, entre as pontes Piqueri e Anhan-
guera, tel. 3201-9000. Domingo (14) às 14h. Entrada franca.

Infantil Divulgação

“As Antiprincesas”

Valores
Escrita pelo ganhador do Prêmio Nobel 

de Literatura de 1997, Dario Fo, e sua mu-
lher Franca Rame, a comédia Não Vamos 
Pagar! faz curta temporada. O elenco é 
formado por Virginia Cavendish, Mar-
cello Airoldi, André Dale, Luísa Vianna e 
Aramis Trindade. A peça se desenrola a 
partir de uma reclamação contra a alta de 

preços num supermercado e desencadeia 
uma série de situações surpreendentes 
e inesperadas. Antônia e Margarida são 
duas donas de casa que têm difi culdade 
para por as contas em dia ao fi m do mês. 
Um grupo de mulheres decide invadir e 
saquear um supermercado. Entre elas, 
Antônia, que a partir disso se envolve em 
uma sequência de peripécias. O marido, 
cheio de valores e princípios éticos, pre-

fere morrer de fome a fazer alguma coisa 
ilegal,  e não faz ideia do que sua mulher 
tem feito. Somam-se a isso os problemas 
criados pela amiga Margarida, relutante 
em ajudá-la, e os vários encontros e in-
cidentes com a polícia.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados 
às 21h, domingos, às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 70. Até 
21/05.


