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Esta sexta é o décimo dia da lunação. A parte da manhã pode ser um pouco confusa com a Lua em Virgem. A 
Lua faz aspecto negativo com Netuno que pode deixar o início da manhã pouco produtiva e com atrasos. No 
fi nal da manhã já será possível ter maior clareza e discernimento das situações que estiver vivendo. A Lua em 
bom aspecto com o Sol deixa o astral mais equilibrado e por isso a noite deve ser de renovação. A Lua forma 
um aspecto positivo com Plutão que nos faz sentir mais poderosos e favorece as relações sexuais no fi nal desta 
sexta-feira. 
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Profundas alterações ocorrem nas 
relações com um maior afeto e com-
preensão. O capricho, a inconstância 
e a crítica irresponsável podem 
surgir infl uência negativa.  Mantenha 
a harmonia nas relações pessoais e 
uma atitude de leveza nesta sexta e 
sábado. 88/688 – Vermelho.

O dia leva a uma melhor organização 
e efi ciência nas tarefas. Mas no fi nal 
do dia poderá se sentir muito confu-
so, com dispersão e falta de clareza. 
Mantenha o interesse pelas coisas 
materiais e use o senso de equilíbrio 
nos atos, pensamentos e nas palavras. 
43/243 – Azul.

Lua ingressa em Virgem desde a 
madrugada e nos torna mais críticos. 
O dia será bom para realizar tarefas, 
cuidar da saúde e organizar as nossas 
atividades. O momento é marcado 
pela superfi cialidade nas relações 
emocionais. Mude algo na sua rotina. 
62/462 – Amarelo.

Nesta semana volte-se mais para 
si mesmo e encontrará respostas 
para suas dúvidas e problemas. Faça 
planos nesta fase mais delicada do 
ano que poderão se realizar. Com 
tempo de entrar em contato, ir ao 
cinema, fazer uma viagem ou pas-
seio curto e saber das novidades. 
72/372 – Branco.

Devido ao esforço feito, abrem-se no-
vos caminhos, podendo rever pontos 
de vista e rever conceitos. Precisa 
valorizar o que já possui e não descar-
tar aquilo que ainda tiver utilidade. 
Há uma propensão à distração e a 
enganos e a possibilidade de cometer 
excessos. 92/392 – Branco.

Os ajustes com a Lua em seu signo 
podem ser necessários neste fi nal 
de semana. É necessário resolver 
as questões em andamento e en-
contrar soluções imediatas. Analise 
o que seja mais importante neste 
momento e dê maior atenção a isso. 
32/432 – Verde.

A Lua forma um aspecto positivo 
com Plutão que nos faz sentir mais 
poderosos e favorece as relações 
sexuais no fi nal desta sexta-feira. 
O capricho, a inconstância e a 
crítica irresponsável podem surgir 
inesperadamente. Só com o diálogo 
obterá entendimento completo. 
52/852 – Verde.

A Lua em bom aspecto com o Sol 
deixa o astral mais equilibrado e por 
isso a noite deve ser de renovação. 
Pode haver pressa para resolver 
algumas questões que ainda estão 
pendentes. Pelo peso das obrigações 
há tendência a romper com uma 
situação e começar tudo novo, do 
nada. 54/654 – Azul.

Cumpra as obrigações e colherá bons 
resultados no que estiver fazendo. 
Há um forte senso de equilíbrio 
e necessidade de harmonização 
no ambiente em que vive. Precisa 
compreender melhor o ponto de 
vista alheio para alcançar harmonia 
e paz. 90/490 – Verde.

Pessoas ou situações vividas tendem 
a preocupar. Pode surgir alguma 
afl ição ou problema de difícil so-
lução, mas é uma boa sexta para 
procurar o prazer físico e mental. 
Na madrugada para sábado terá uma 
maior capacidade de concentração. 
67/567 – Azul.

Nesta sexta o bom aspecto da Lua 
crescente leva a cumprir deveres e 
receber apoio por parte daqueles 
a quem temos responsabilidades 
Novas relações pessoais darão bons 
resultados até o fi nal do mês de maio. 
Este é um bom dia para organizar 
as coisas. 58/858 – Azul.

A Lua faz aspecto negativo com 
Netuno que pode deixar o início da 
manhã pouco produtiva e com atra-
sos. Um bom entendimento tende a 
ser rompido na relação amorosa, se 
não rever pontos de vista. Precisa 
valorizar o que já possui e não descar-
tar aquilo que ainda tiver utilidade.  
21/421 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 05 de Maio de 2017. Dia de São Peregrino, São Joviniano, 
Santa Irene, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia 

Nacional das Comunicações, Dia do Trabalhador Preso, Dia 

do Expedicionário e Dia da Comunidade. No Japão, hoje é 

o Tengo-No-Sekko, ou seja, Dia dos Meninos. Hoje aniversaria 
a cantora Beth Carvalho que faz 71 anos, o cantor Chitãozinho, da 
dupla Chitãozinho e Xororó, nascido em 1954, o ator Paulo Gorgulho, 
que chega aos 58 anos, o ator Thiago Picchi que completa 41 anos e o 
cantor, dançarino e ator Chris Brown nascido em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem iniciativa, força de vontade e 
determinação. Percebe rapidamente as situações ao redor e seu senso 
funcional o faz executar da melhor maneira os seus deveres. É elegante 
e um pouco orgulhoso sem que isto chegue necessariamente a preju-
dicar as boas relações com os outros. Tem boa compreensão dos ciclos 
da natureza, suas leis, exigências e sua lógica. Frequentemente aplica 
essa compreensão de maneira prática, na vida pessoal e profi ssional. 
No lado negativo precisa evitar o excesso de confi ança.

Dicionário dos sonhos
ANIVERSÁRIO – Ser o (a) próprio (a) aniversa-
riante: boa saúde. Festejar o aniversário de outra 
pessoa: aborrecimentos. Números de sorte: 25, 30, 
32, 36, 42 e 55.

Simpatias que funcionam
Para se destacar numa entrevista de emprego: 
Pegue um abacaxi, mel, um pedaço de papel, um 
pedaço de fi ta amarela. Pegue o abacaxi, corte-o 
ao meio e retire boa parte da polpa. Numa metade, 
coloque mel e na outra um papel com o seu desejo 
escrito. Junte as duas partes e amarre com uma fi ta 
de cetim amarela. Deixe tudo dormir no sereno. Na 
manhã seguinte, coma três colheradas da parte do 
abacaxi com mel e volte a fechá-lo. Enterre o abacaxi 
aos pés de uma árvore ou jogue-o num rio.
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Violência à 
sensualidade
O espetáculo 11 Selvagens 

segue em temporada. A peça 
reúne onze atores em situações 
onde as pessoas perdem o con-
trole. São cenas do cotidiano 
em que explode um impulso 
descontrolado. Da violência à 
sensualidade, do absurdo ao 
trivial, são onze quadros inter-
ligados como uma camada de 
sociabilidade que pode rapida-
mente ser rompida em nossos 
dias. O público acompanha tudo 
de perto, em arena, próximo. 
Em algumas cenas, é como se 
a plateia estivesse na mesma 
situação dos atores. Em outras 
é cúmplice e voyer, já que as 
cenas passeiam pelos diferentes 
lados da arena colocando ato-
res e público lado-a-lado. Com 
Anna Galli, Bianca Lopresti, 
Gabriel Gualtieri, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Gustavo Bri-
cks, Mariana Marinho, Mariana 
Beda, Rafael Carvalho, Renan 
Botelho e Vítor diCastro.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor 
Teodoro Baima, 78,  Vila Buarque, tel. 
99642-8350. Sextas às 21h e sábados às 
19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 
Até 06/05.

O espetáculo infantil “Deu a Louca no Mu-
seu” estreia 6 Encenada pelo Grupo Teatro 
de La Plaza a peça mistura a linguagem do 

Teatro de Bonecos, Objetos e Animação com a 
mágica para narrar as aventuras de um guarda de 

um museu que irá receber uma importantíssima obra 
de arte. A estória acontece num museu vai receber uma 

importantíssima obra de arte e o funcionário encarregado 
terá que usar toda a sua esperteza para evitar que as obras 
de arte sejam roubadas. Porém, um estranho visitante irá 
colocar em risco a valiosa coleção artística. O que o visitante 
nem imagina é que este não é um guarda comum, pois ele 
conta com uma arma secreta especial: os poderes da mágica 
e das habilidades para os truques.

Serviço:Teatro Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 955,  Mooca, tel: 2605-8007. Sábados 
e Domingos às 16h.Entrada franca. Até 28/05.

Estreia do espetáculo “Resománica” do grupo mexicano Perspectiva

Escénica em 3 únicas apresentações.

Dia 11 de maio 
estreia o espetáculo 
“Resománica” do 
grupo mexicano 
Perspectiva Escénica

Essas apresentações 
acontecem fruto 
do intercâmbio en-

tre os grupos Refinaria 
Teatro de São Paulo e 
Perspectiva Escénica do 
México, que se encon-
traram no Brasil e no 
México interagindo suas 
produções. E hoje estão 
no projeto “Duas Cultu-
ras, Duas Visões, Uma 
Mesma Problemática”. 
Na história um casal: um 
conduz a cadeira de rodas 
do prostrado. A rotineira 
caminhada matinal tam-
bém é um exercício do 
poder do capataz sobre 
a incapaz. O jeito que El 
Teca exerce sobre a debi-
litada Perdiz, ostenta os 
selvagens instintos de seu 

Fernanda Abreu

A cantora Fernanda Abreu leva ao palco da casa o 
show da turnê do disco “Amor Geral”. O repertório 
tem seis músicas novas do álbum inédito e grandes 
sucessos da carreira da artista. Fernanda teve toda a 
sua discografi a relançada nas plataformas digitais em 
agosto do ano passado.

Servviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Hoje (5) às 23h50. Ingressos: De R$ 70 a R$ 120.

Duas culturas
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sangue macha. O que de-
veria ser um banho de sol, 
torna-se um repertório de 
jogos. Apesar da sua des-
vantagem corporal, Perdiz 

pouco a pouco vai tomando 
a força para enfrentar seu 
adversário. O tempo pega 
o espectador, e o suspense 
assume o comando.

Serviço: Ceu Inácio Monteiro, R. Barão Bar-
roso do Amazonas, S/N, Cohab Inacio Monteiro, 
tel. 2518-9049. Quinta (11) às 20h, Galpão do 
Folias, R. Ana Cintra, 213,  Santa Cecília, tel. 
3361-2223. Sexta (12) às 20h e Refi naria Teatral, 
R. João de Laet, 1507, Vila Aurora, tel. 3624-9301. 
Sábado (13) às 20h. Entrada franca.
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Refl exões
SINÔNIMOS ESPÍRITAS

Amor - presença divina.

Caridade - apoio a si mesmo.

Estudo - discernimento.

Trabalho - defesa.

Progresso - renovação.

Ignorância - treva.

Serviço - merecimento.

Perdão - liberdade.

Ofensa - prisão.

Culpa - desarmonia.

Sofrimento - reajuste.

Equilíbrio - saúde.

Ressentimento - enfermidade.

Ódio - veneno.

Êxito - esforço constante.

Dever - rumo certo.

Felicidade - paz de consciência.

Constância - garantia.

Conhecimento - 
responsabilidade.

Prosápia - tolice.

Orgulho - queda.

Humildade - ascensão.

Albino Teixeira
(De "Através do Tempo",

de Francisco Cândido Xavier - 
Espíritos diversos)
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“Deu a Louca no Museu”

Cena da peça “Deu a Louca no Museu” .

Divulgação


