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Esta terça é o primeiro dia da lunação. Lua faz um bom aspecto com Mercúrio logo cedo de manhã e facilita a comuni-

cação. Marte em bom aspecto com Saturno leva a agir e a focar os objetivos no trabalho. A tarde pode ser mais tensa e um 

tanto confusa. A Lua em aspecto negativo com Netuno aconselha a não deixar de lado as emoções, mas sim usa-las em 

nossas ações práticas. Às 19h21 o Sol ingressa em Virgem e começa um período em que procuramos o aperfeiçoamento 

dos talentos e do trabalho mais difícil e árduo. À noite a Lua em bom aspecto com Plutão renova as energias.
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Muita facilidade para fazer e manter 
bons relacionamentos. Tome cui-
dado com as falsidades, o ciúme, a 
posse e os excessos no apego a bens 
materiais. A tarde pode ser mais 
tensa e um tanto confusa. À noite 
a Lua em bom aspecto com Plutão 
renova as energias. 84/384 – Verde.

Terá segurança e harmonia no 
ambiente em que vive se mantiver 
a rotina. Pode contar com o apoio 
e a cooperação dos amigos para o 
que goste de fazer. Não acredite em 
coisas impossíveis, mas trabalhe para 
realizar um sonho ou desejo que per-
siga há muito tempo. 42/542 – Azul.

Com o Sol na casa da família fi que 
junto dos pais, fi lhos e irmãos. A Lua 
em aspecto negativo com Netuno 
aconselha a não deixar de lado as 
emoções, mas sim usa-las em nossas 
ações práticas. À noite a Lua em 
bom aspecto com Plutão renova as 
energias. 84/784 – Amarelo.

O Sol na casa três dá mudanças 
e com isso a sua vida fi nanceira 
melhora. A relação intima promete 
momentos de muito prazer sexual. 
Procure o diálogo com as pessoas, 
mas seja diplomata evite palavras 
duras que podem afastar as pessoas. 
56/556 – Branco.

Um novo ciclo de vida se inicia tra-
zendo novas oportunidades e maior 
motivação. Momento muito favo-
rável aos empreendimentos novos, 
negócios importantes. Mantenha a 
palavra sobre o que foi combinado 
antes e siga seu rumo sem mudar 
muita coisa depois da metade da 
tarde. 81/881 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
comemorar o dia de seu aniversário, 
pois terá satisfação social e amorosa. 
Aprimore seu modo de agir e comu-
nique-se com todos à sua volta de 
forma direta e prática. O momento 
é bom para traçar metas e objetivos. 
90/390 – Verde.

Neste dia seu dia favorável da semana 
poderá obter ganhos a mais e receber 
benefícios. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável se persistir. 
Dedique-se a sua carreira e a tudo o 
que começou sem mudar nada à tarde 
e à noite e irá acertar.  65/665 – Verde.

Lua faz um bom aspecto com Mer-
cúrio logo cedo de manhã e facilita 
a comunicação. Marte em bom 
aspecto com Saturno leva a agir e a 
focar os objetivos no trabalho. Tenha 
calma no fi nal do dia ao lidar com 
amigos e colegas devido as palavras 
mais duras.. 43/743 – Azul.

Há nesta manhã uma propensão a 
encarar as atividades de forma a acer-
tar. Olhe adiante e acredite mais em 
suas ações. Às 19h21 o Sol ingressa 
em Virgem e começa um período em 
que procuramos o aperfeiçoamento 
dos talentos e do trabalho mais difícil 
e árduo. 78/778 – Marrom.

As coisas podem não sair como pla-
nejadas, ou podem estar baseadas 
em falsos julgamentos, e pior, não 
dar em nada. Mantenha uma atitude 
positiva diante de obstáculos que são 
criados pela difi culdade de diálogo. 
Há neste dia uma propensão a errar, 
cuidado. 68/768 – Branco.

O Sol em Virgem na casa sete irá 
provocar o surgimento de novas 
sociedades e parcerias. Prepare-se 
para tomar decisão, mantendo-
se em silêncio e refl etindo mais. 
Rompimentos, porém, também 
acontecem repentinamente na 
vida social, sendo preciso evitá-los. 
93/793 – verde.

Use a autoconfi ança, evitando cer-
to desequilíbrio mental que pode 
atrapalhar a vida nesta fase mais 
delicada. Dar valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Dedique-se 
a um trabalho criativo e terá um 
bom retorno dele até o fi nal de ano.  
56/856 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Agosto de 2017. Dia de Nossa Senhora Rainha, São 
Felipe Benício, São Timóteo, São Fabriciano, Santo André de Fiésole, 
São Mauro, e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia das 

Vocações Leigas, Dia Nacional do Folclore, Dia do Excepcional, 

e Dia do Supervisor de Educação. Hoje aniversaria o cineasta Ruy 
Guerra que faz 86 anos, o comediante Ary Toledo nascido em 1937, o 
ator Tarcísio Filho que nasceu em 1964, o ator Rodrigo Santoro que 
chega aos 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste último dia e grau é orgulhoso, prático e alta-
mente intuitivo. Honesto, trabalhador, com capacidade para liderar tem 
uma personalidade carismática e profunda capacidade de compreender 
as pessoas. Tem boa disposição física, um coração bom e forte e uma 
vida social intensa. A imaginação é a sua principal ferramenta de tra-
balho, mesmo que se dediquem a atividades mais concretas. Em geral 
têm uma visão bem aguçada podendo dedicar-se a vida política. Na 
verdade o que mais o atrai mesmo é às relações íntimas. Reservado, 
se preocupa com o bem estar dos outros, mas nunca perde o seu jeito 
desconfi ado e realista.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. Pren-
dê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que 
será afastado. Ser bandido representa força de vontade 
e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números de 
sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 envelope 
as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas 
de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes 
dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. Recoloque as fotos 
no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. 
Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 2 litros 
de água sobre elas. Todos da família devem molhar as 
mãos e passar esse preparado nos braços e nas pernas. 
Os envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. 
Use a bacia novamente depois de lavada.
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Cinema brasileiro 
Estreia hoje o fi lme com mais 

efeitos visuais do cinema bra-
sileiro. “Malasartes e O Duelo 
com a Morte” tem 700 planos 
com efeitos o que corresponde 
a 50% do fi lme. A direção é de 
Paulo Morelli. A O2 Pós, braço da 
produtora O2 Filmes dedicado a 
pós-produção e efeitos especiais, 
mobilizou um time de 100 artistas 
durante dois anos nesse projeto. 
Em algumas cenas, os atores 
Jesuíta Barbosa, Julio Andrade, 
Vera Holtz e Leandro Hassum 
foram construídos digitalmente 
pela equipe. Em outra, Jesuíta 
Barbosa contracena com mais 
de um milhão de velas que foram 
animadas e reagem aos movimen-
tos do ator. Com orçamento total 
de R$9,5 milhões, “Malasartes” 
contou com R$ 4,5 dedicados ao 
trabalho de pós. Para saber mais 
sobre os efeitos, acesse este vídeo 
exclusivo que mostra os basti-
dores dessa produção. (https://
we.tl/vVClFE4XSD).
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Comédia 
Escrito e interpretado por 

Marcelo Medici o espetáculo 
Cada um com seus Pobrema já 
é considerado um clássico na 
carreira do ator. Com direção de 
Ricardo Rathsam, Medici inter-
preta oito personagens hilários 
e surpreende com sua agilidade 
e talento de mudar radicalmente 
de expressão e voz. Figuras já 
conhecidas do grande público 
como o corinthiano Sanderson 
(presente no programa Vai Que 
Cola, do Multishow), o último 
mico-leão-dourado do mundo, a 
vidente Mãe Jatira  (famosos em 
vídeos no youtube e programas 
de TV), a apresentadora infantil 
Tia Penha entre outros fazem 
parte desse sucesso, que estreou 
em 2004.

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: Sextas R$ 
70 e R$ 50, sábados R$ 90 e R$ 50 e aos 
domingos R$ 80 e R$ 50. Até 10/09.

Documentário conta a história dos 30 anos da banda 

de heavy metal brasileira mais famosa

no mundo a Sepultura. 

O documentário “Sepultura Endurance”, distribuído 
pela O2 Play, da O2 Filmes, será exibido na oitava edição 
do World Cinema Amsterdam, que acontece até dia 26 
de agosto na Holanda. O festival apresentará neste ano 
fi lmes da América Latina, Ásia e África em exibições 
especiais e ao ar livre. Desde que foi lançado no mês 
de maio, em uma sessão exclusiva com a banda no 
The Regent, em Los Angeles, “Sepultura Endurance” 
vem mobilizando os fãs em sessões concorridas. Em 
junho, 70 salas de cinemas de norte a sul do Brasil 
participaram do “Dia Sepultura”. Além do lançamento 
do fi lme na Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Panamá, Colômbia, Perú, Chile e México que 
contou com a parceria entre a distribuidora e a rede 
Cinépolis. A banda formada nos anos 80 é um dos raros 
casos de sucesso de crítica e de público desde a sua 
criação, atravessando as fronteiras do País e ganhando 
o mundo em turnês que arrastam multidões. Veja o 
trailer (goo.gl/SLUws4).

Vapors of Morphine

A Morphine, nome 
originário da primeira 
formação da banda 
que nasceu nos 
Estados Unidos nos 
anos 90, é precursora 
do estilo “low rock” e 
já contava, à época, 
com instrumentos 
incomuns para o 
gênero; saxofone e 
baixo de duas cordas 
acompanhado de 
bateria

Com rápida ascensão, a 
banda sofreu um golpe 
com o falecimento de 

seu líder, o vocalista Mark 
Sandam, em 1999. Do luto, 
surge uma nova formação, 
já com o nome atual; Vapors 
of Morphine. Na nova fase, 
os membros originais Dana 
Colley (sax) e Jerome Deu-
pree (bateria), se uniram ao 
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guitarrista Jeremy Lyons que, 
após participações cada vez 
mais constantes com o duo 
e o claro entrosamento de 
ambos, viu na VOM sua nova 
morada. Juntos, produziram 

arranjos inventivos e únicos a 
partir do saxofone elétrico, que 
lembra o som produzido pelas 
guitarras de Jimi Hendrix. As 
músicas do Vapors of Morphine 
unem melodias psicodélicas da 

África Ocidental ao noise rock 
e delta blues. 

Serviço: Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 
82, Liberdade. Quinta (21/09) às 22h. Ingres-
sos: Lote 1, R$ 60 e R$ 30 (meia) e Lote 2, 
R$ 80 e  R$ 40 (meia).

Documentário

Renovação
Reveja o que você tem agora.
À medida que você revê o seu passado e o seu presente, você é 
mais capaz de ver o caminho do futuro que está atualmente em sua 
trajetória. Este é o melhor momento para escolher algo diferente se 
não estiver encontrando satisfação em seu atual caminho, ou fazer 
um novo compromisso com ele. A escolha é sua. Lembre-se, contu-
do, que, muitas vezes, você desiste antes de estar prestes a ver a 
manifestação destes sonhos.
Deixe de lado o medo ou a preocupação, pois eles são os maiores 
obstáculos a transpor. Faça algo que expanda os seus horizontes. É 
o momento de ver que o propósito na vida é experienciá-la, assim, 
viva plena e completamente. Comprometa-se a entender a sua vida 
e a vivê-la ao máximo e atualize a sua perspectiva.
O Mantra para hoje é: “Entendo que o propósito da vida é experienciar 
e que o futuro é brilhante e cheio de oportunidades.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Divulgação

A cantora e atriz Kiara Sasso retorna com o show “Silhuetas”. O show 
criado para celebrar os 30 anos de carreira da atriz, cantora, diretora e 
produtora. Despida de qualquer personagem, Kiara interpreta canções 
de musicais em que integrou o elenco, e outras que a infl uenciaram e 
relembra com doçura e bom humor diversas fases de sua trajetória. 
Acompanhada por quatro músicos, com direção musical de Guilherme 
Terra, Kiara interpreta mais de 20 canções relembrando diversas per-
sonagens de clássicos como Home, de A Bela e a Fera;Think of Me, de 
O Fantasma da Ópera; I Have Confi dence, de A Noviça Rebelde; The 
Winner Takes It All, de Mamma Mia; entre outras surpresas.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quarta (24) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

Celebrando

Kiara 

Sasso


