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Esta quinta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua ingressa em Capricórnio desde as 05h20 e deixa o astral mais 

sério e focado. A Lua em um bom aspecto com Mercúrio melhora a comunicação e nos leva a boas conversas. Depois do 

meio-dia Mercúrio retorna ao signo de Leão e a comunicação perde a objetividade, mas pode ser muito bom para resolver 

pendências neste momento que Mercúrio está retrógrado. A noite deve ser de uma boa clareza e excelente vitalidade. A 

Lua em harmonia com o Sol facilita as relações e revigora as energias. 

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Esta quinta-feira promete ser cheia 
de novidades. Bom para programar 
algo a acertar situações e compro-
missos que estejam preparados. Siga 
adiante tomando decisões importan-
tes que não devem ser adiadas mais. 
Evite discussões com tons ofensivos. 
73/973 - Vermelho

Aumenta a energia para realizar as 
atividades que requeiram ritmo mais 
acelerado. Bons resultados podem 
começar a chegar através de uma 
alteração na rotina. A fase é de inten-
sas emoções, podendo demonstrar 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 77/177 – Azul.

Deverá ter certeza dos rumos que 
sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. Mesmo assim, pode estar 
ainda carente de romantismo e afe-
to. Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas. Use seu poder de atração 
sobre as pessoas, que está muito 
ativado. 34/634 – Amarelo. 

Do modo de agir em seus relaciona-
mentos virá a felicidade. Mantenha 
um forte romantismo melhora as 
relações amorosas, que serão mais 
felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e trarão lucros. 
Mantenha-se aberto ao diálogo para 
encontrar soluções e fazer acertos. 
76/176 – Verde.

Ótimo para começar obras. O dia 
começa muito bom programar coisas 
originais e animadas. Há perigo de 
acidentes e problemas no trabalho 
que podem ser evitados. Tente rea-
lizar que não deu certo antes, pois 
vive um momento ótimo para obter 
sucesso. 78/378 – Amarelo dourado.

Sol em seu signo e a Lua em Capri-
córnio favorece todos os assuntos 
práticos nesta quinta. Encare as 
situações inesperadas numa boa. 
Atitude generosa ajuda para obter a 
compreensão e o bom entendimento 
pessoal. Aborrecimentos e humor 
pesado atrapalham. 92/592 – Verde.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação se aproxima. Precisa muito 
do apoio dos amigos ou de seu amor. 
Com o Sol em Virgem deve ser bem 
prático no modo de pensar. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e para acertar situ-
ações. 23/923 – Verde.

É importante começar o dia levan-
do adiante coisas que não podem 
esperar mais. Mantenha o ritmo, 
porém sem agitação demasiada. A 
noite deve ser de uma boa clareza 
e excelente vitalidade. A Lua em 
harmonia com o Sol facilita as 
relações e revigora as energias. 
88/188 – Branco.

A Lua em seu signo favorece todos 
os assuntos práticos nesta quinta. 
Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar 
a soluções. Ótimo momento para 
levar adiante coisas que requeiram 
desenvolvimento acelerado. Sonhe 
mais para que os seus desejos se 
realizem. 62/362 – Marrom.

Começa uma fase para encontrar 
soluções e acelerar acontecimen-
tos. O dia é para acertar situações 
ou oficializar compromissos que 
estejam sendo tratados.  Superando 
alguns problemas, terá melhoria da 
situação material e fi nanceira ainda 
neste próximo mês de setembro. 
66/266 – Azul.

A parte da manhã tende a ser tran-
quila e favorável à sociabilidade 
com a Lua em Capricórnio desde 
as 05h20. As pessoas fi cam mais 
maleáveis e fl exíveis pelo aumento 
da intuição e sensibilidade.  Procure 
realizar atividades que tragam bem
-estar a noite. 71/771 – Amarelo.

Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar 
a soluções. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida. A Lua em um bom 
aspecto com Mercúrio melhora 
a comunicação e nos leva a boas 
conversas. 89/589 - Rosa

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 31 de Agosto de 2017. Dia de São Raimundo Nonato, São 
Aristides, São Amado, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modés-
tia. Dia do Nutricionista. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Francis Hime que completa 78 anos, o ator Richard Gere que nasceu 
em 1949, a atriz Regiane Alves que faz 39 anos e a atriz Maria Flor 
que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa honesta, amável e 
que suporta com resignação as adversidades da vida. Força de vontade 
e determinação são também suas qualidades. Incansável, determinada 
quer progredir através do seu trabalho, de bases sólidas. Com sorte e 
determinação transforma suas ideias criativas em trabalhos lucrativos. 
Tem inspiração poética e artística e em geral uma memória e inteligência 
acima do normal. No lado negativo tende a provocar infelicidade ser 
levado ao desespero e sofrer derrotas e perdas em várias situações.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por di-
nheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte: 05, 10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam
Ritual da cebola para conseguir emprego: Em um 
papel em branco escreva a seguinte frase: “Preciso 
do meu emprego urgente no astral”. Em seguida, 
com uma faca parta a cebola ao meio, dobre o papel 
e coloque-o entre as duas partes da cebola e amarre 
com a fi ta branca, bem fi rme, e dê 3 nós.  Coloque-a 
dentro da vasilha de vidro, e coloque óleo de cozinha 
até cobrir a cebola. Deixe-o à vista, e todos os dias 
olhe para a simpatia mentalizando a conquista do 
seu emprego. Assim que você conseguir conquistar 
o seu emprego, faça um agradecimento e jogue tudo 
em água corrente.
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Dança
O novo espetáculo, Verte-

bral do grupo Aires acontece 
a 40 metros do chão, dez 
bailarinos-acrobatas trazem 
ao público uma fusão de 
técnicas circenses e dança 
contemporânea, com base em 
butô (estilo de dança japo-
nesa dos anos 1970). Monica 
Alla, uma das precursoras 
da dança vertical no Brasil, 
assina a direção e concepção 
do espetáculo e divide a co-
reografi a com Weidsyan, que 
dialoga com a arquitetura do 
paredão pensado por Lina Bo 
Bardi. Com Alan Quinquinel, 
Diego Oliveira, Dheborah 
Giorgia, Flor Reeves, Gita 
Govinda, Jacques Alejo, Joy 
Domingoz, Lana. 

Serviço: Sesc Pompeia, R.élia, 93. 
Sextas (1 e 8) e sábados (2 e 9) às 20h. 
Entrada franca.

Laure Briard

A cantora, guitarrista e tecladista francesa Laure Briard 
acompanhada por sua banda formada por Marius Dufl ot 
(teclado, guitarra e voz), Victor Peynichou (baixo e voz), 
Patricio Gonzales (guitarra), Rodrigo Martinez (bateria), 
além do músico convidado Benke Ferraz, da banda Boogarins, 
para mostrar um panorama de sua carreira, com canções dos 
discos “Révélation” (2015), “Sur La piste de danse” (2016) 
e “Sorcellerie” (2016). O repertório trará composições do 
estilo batizado de “Yeyé Psicodélico” como “Que reste t-il” 
(Nicolas Mazel), “Dalida” (Laure Briard/Francois Remigi), 
“Sur la piste de danse” (Laure Briard/Francoi Remigi), “Le 
roi du rock n roll” (Nicolas Mazel), “Chat” (Eddy Crampes) 
e “Je vole” (Pierre Dutrey), além de uma versão para “Mar 
Azul”, do ícone da bossa-nova Wanda Sá.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, tel. 3350-6300. Sábado 
(9) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Em comemoração aos 25 anos de trajetória, o 
grupo de rock Dead Fish, formado por Rodrigo 
Lima (vocal), Alyand Mielle (baixo), Marcos 
Melloni (bateria) e Ricardo Mastria (guitarra), 
aborda, na maioria de suas letras, a saúde e 
educação pública, além de outras questões 
sociais do país. O show, baseado no DVD de 

comemoração dos 25 anos de banda, lançado em 
junho, contará com músicas do último trabalho 
de estúdio, o álbum “Vitória”, e também com 
sucessos como “Bem-vindo ao clube”, “Queda 
livre”, “Sonho médio”.

 Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, tel. 3350-
6300. Sexta (8) às 12h e às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Dead Fish

No próximo dia 7 
estreia o espetáculo 
“Alakazan - A Fábrica 
Mágica”, que traz à 
cena música, teatro, 
dança e circo

O espetáculo conta 
com performances de 
grande impacto e nú-

meros circenses de báscula, 
contorção, rola, malabares, 
monociclo, equilíbrio no 
arame, tecido aéreo, faixa e 
muita palhaçada. Alakazan - 
A Fábrica Mágica traz à cena 
o duelo entre os personagens 
Alan e Kazani, que disputam 
a atenção da pequena Ly. A 
menina é uma criança curio-
sa, que toca e fotografa tudo 
ao seu redor. Em uma visita à 
Biblioteca, ela é surpreendi-
da por Alan, que surge como 
num passe de mágica e lhe 
entrega um livro especial, 
retirando o tablet de suas 
mãos. Encantada pelo livro, 
ela pede que ele leia a his-
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l tória, mas quando ele inicia, 
é interrompido por um som 
de sinos. Quando os dois pro-
curam de onde vem tal som, 

surge Kazani, que transporta 
todos para a Fábrica Mágica, 
um universo fantástico onde 
tudo é possível.

Serviço: Extra Morumbi, Av. das Nações 
Unidas, 16741, Santo Amaro. De terça a 
sexta às 20h e aos sábados e domingos às 
16h, 18h e 20h. Ingressos: de terça a sexta 
de R$ 15 a R$ 50. Sábados, domingos e 
feriados de R$ 20 a R$ 60.

Renan Senra

Cena de “Alakazan -

A Fábrica Mágica”.

Yeyé psicodélico
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Escolhas
Você tem que escolher.
Quando você está diante de uma encruzilhada, você deve escolher 
qual o caminho a seguir. Às vezes, é melhor olhar para o resultado 
fi nal para encontrar o melhor caminho, mas agora o mais importante 
é que comece a se mover em uma determinada direção. Você pode 
deixar tudo ao acaso se o desejar, e confi ar que você acabará onde 
desejava ir e simplesmente aproveitar a jornada, ou pode trabalhar 
em direção aos seus objetivos, com o foco resoluto. O que mais 
importa é que você escolha um caminho e siga-o.
Nem sempre é fácil, mas mantenha a sua decisão e veja o que começa 
a se manifestar para você. Muitas vezes, as pessoas desistem exata-
mente quando elas estão prestes a manifestar o que elas estiveram 
trabalhando e, então, o processo começa novamente e você acha que 
o tempo está trabalhando contra você. Quando achar que isto está 
acontecendo, reoriente-se e saiba que os resultados acontecerão e 
que há o sufi ciente para todos e isto o inclui.
O Mantra para hoje é: “Este é um Universo abundante e há mais do 
que o sufi ciente de tudo, para todos os seres vivos neste belo planeta.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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