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Os únicos 
mamíferos

capazes
de voar

Movimen-
to defen-
dido por
Voltaire

Dom Eugê-
nio (?),
cardeal

brasileiro

Título
nobre

inglês de
Elton John

Pessoa
ausente
no modo 

imperativo

Indica o 
superlati-

vo em
"facílimo"

Sucesso 
de Gilberto

Gil

Dotar
de asas

"(?) frias,
coração
quente"
(dito)

Jet (?),
efeito de 
voos pro-
longados

Ron Den-
nis, diretor
de escude-
ria da F1

Os cônjuges
cujo matri-
mônio foi
dissolvido

Pasta
doce colo-
cada em
torradas

(?) Araújo,
atriz de
"Mister
Brau"

Mover
ritmada-
mente
(berço)

(?) Madru-
ga, perso-
nagem de
"Chaves"

Parte mais
profunda
da psique
(Psican.)

(?) letivo,
período
ativo de
escolas

Vulcão
italiano

Mais, em
inglês

Base de
uma serra
Oferenda

(Rel.)

Função 
matemática
Topete de

penas

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)
Letra mar-
cada em
provas de
múltipla
escolha

As "ba-
leias as-
sassinas"
Informe

Desinfetar
São José dos (?), um
dos municípios mais
frios do Brasil (RS)

Benefício concedido a
candidatos de baixa
renda em concursos

públicos 

(?) Bravo, goleiro do
Manchester City (2017)

Ciência que estuda
as ondas de choque
Nêutron

(símbolo)

Treino para
a prova

teórica, disponibili-
zado pelo Detran

Gentil;
amorosa

A forma
do sifão

Ter uma
profissão
1.100, em
romanos

Metal mais
precioso
Hábitos
nocivos

3/lag — sir. 4/more. 8/ausentes. 10/índigo blue.
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Esta segunda é o décimo quinto dia da lunação. A Lua continua plena em Aquário neste começo de semana favorecen-
do para o comércio dar uma boa aquecida como consequência da necessidade das pessoas de trocarem e adquirirem 
coisa novas pelo puro gosto da renovação. Uma maior inclinação para querer se equipar, se modernizar, se atualizar 
dará uma grande vantagem para os setores eletroeletrônico, informática, instalação, automação, celulares e portáteis. 
Será de muito bom proveito para os trabalhos criativos e para os que dão abertura para se inovar. Tomar uma atitude 
arrojada, sair da rotina, trará compensações.
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O dia é bom para dar um novo 
impulso às atividades domésticas. 
Aumenta muito a sensibilidade e 
a intuição e também a busca pelo 
amparo diante das difi culdades.  
Terá forças a mais para livrar-se de 
vícios, relações e hábitos nocivos. 
56/456 – Vermelho.

Pode se sentir vago e confuso. As 
perspectivas de qualquer assunto 
não estão claras ou são mal avaliadas. 
Pode sofrer pequenos obstáculos 
pela oposição de pessoa que trará 
dificuldade de compreensão no 
trabalho e as coisas podem não sair 
como planejadas. 09/309 – Branco.

Um novo evento o fará viver bom 
momento no relacionamento amo-
roso. A Lua a transita fora de curso 
aconselha a não mudar a rotina e 
evitar compras. Este pode ser um 
bom momento para assimilar o que 
ocorreu nos últimos dias, antes 
de iniciar um novo curso de ação. 
10/610 – Amarelo.

É preciso controlar ímpetos e ati-
tudes ciumentas, no entanto. Pode 
resolver situações pendentes na 
vida material, pois o momento é 
muito propício para decisões. Com 
a Lua em Aquário tomar uma atitude 
arrojada, sair da rotina, trará com-
pensações.19/319 – Azul.

Até o fi nal de setembro poderá aju-
dar alguém, usar de solidariedade e 
aprender algo novo. Evite tratar de 
assunto de dinheiro ou fazer compras 
durante todo o dia. No amor um forte 
poder de atração por alguém especial 
pode tornar sua vida difícil pela opo-
sição que sofrerá. 99/199 – Amarelo.

A vida fi nanceira e a aquisição de 
bens materiais terão uma grande 
transformação após seu aniversário. 
Agora que o Sol está em seu signo 
precisa resolver logo alguns assun-
tos que o preocupam, não espere 
ainda mais em assunto de dinheiro. 
71/971 – Cinza.

Está chegando à hora de agir, retomar 
os antigos projetos ou planejar algo 
novo para depois do aniversário. Alie-
se a pessoas que sejam exemplos de 
transformação. Milagres acontecem 
quando você usa a imaginação e a ca-
pacidade de perceber as tendências.  
01/501 – Vermelho.

Com a Lua em Aquário o dia será 
de muito bom proveito para os 
trabalhos criativos e para os que 
dão abertura para se inovar. Se não 
estiver satisfeito procure um novo 
rumo. Seja discreto ao falar o que 
pensa, pois tende a ser mal interpre-
tado pelas pessoas. 66/566 – Azul.

Dúvidas e sentimentos pouco claros 
trazem insegurança e geram brigas 
que podem afastar pessoas queridas. 
Nesta segunda decida-se somente a 
noite usando a intuição e a sensi-
bilidade para não errar. A Lua em 
Aquário ajuda a renovar amizades e 
dá pique para bons contatos. 54/354 
– Amarelo.

É tempo de pausar e refl etir antes de 
agir para não ter arrependimentos. 
A Lua Aquário dá chance de inovar 
e realizar aquilo que programou 
para esta semana, já nesta segunda-
feira. Pensando bem poderá tomar 
atitudes ponderadas que trarão os 
resultados esperados em breve. 
65/365 – Azul. 

Seus planos podem sofrer impe-
dimentos devido à oposição de 
pessoa próxima. A Lua em Aquário 
ainda não é boa para agir, por isso é 
melhor aguardar que nosso luminar 
entre no seu signo. Precisa seguir 
o rumo que sua intuição indicar 
sem titubear para acertar sua vida. 
64/164 – Branco. 

Com o Sol em seu signo neste mês 
irá ativar o lado mais prático e direto 
para resolver questões. Mas só irá 
encontrar soluções com o apoio das 
pessoas, sozinho poderá muito pou-
co.  E pode ainda sofrer oposição de 
uma pessoa querida nesta fase mais 
negativa. 91/891 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 04 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Con-
solação, Santa Rosa de Viterbo, Santa Cândida, São Vitalício, São Moisés, 
São Marino, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Hoje 
aniversaria a fi lósofa Marilena Chaui que chega aos 76 anos, o baterista Igor 
Cavalera nascido em 1970, o tenista André Agassi que também completa 
47 anos e a atriz Joana Limaverde que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau costuma ser correto e ordeiro. Trabalhador 
e persuasivo tem praticidade combinada com sensibilidade. É considerado 
um amigo leal e confi ável, sempre interessado pelos outros. Não costuma 
adiar as coisas, sendo muito franco na sua forma de se expressar. Muitas 
vezes é daquelas pessoas das quais se diz que têm “boa mão” para plantar, 
podendo ser muito bem sucedidas na jardinagem e na agricultura. Sempre 
é muito hábil para perceber os problemas íntimos dos outros. É organizado 
e disciplinado, mas precisa aprender a superar períodos de instabilidade.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa: Mantenha três dentes 
de alho descascados dentro de um copo com água no 
ambiente principal de sua casa ou atrás da porta da sala. 
Quando a água fi car turva, jogue-a em água corrente 
e mantenha o mesmo alho, enquanto ele se manter 
branquinho.
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Cena da peça “A Gente Submersa”.

O Teatro do Incêndio inaugura sua nova sede no dia 
16 de setembro com a estreia do espetáculo A Gente 
Submersa, que tem texto e direção assinados por Marcelo 
Marcus Fonseca. A montagem explora o que resta no 
cotidiano das pessoas dos ensinamentos populares, bem 
como da função social da dança e das festas tradicionais. 
No enredo, vagando por um mundo apático, Lourdes, 
Benedito Messias e Fulozina são espíritos do interior do 
Brasil atrás de pessoas que os enxergue, enquanto distri-
buem afeto como trabalho. No caminho encontram uma 
comunidade formada por pessoas expulsas do convívio 
social, que resolvem levar a vida em festa. Aos poucos o 
sonho sucumbe à realidade. Com Gabriela Morato, Elena 
Vago, Anderson Negreiro, Valcrez Siqueira, André Souza, 
Victor Castro e Marcelo Marcus Fonseca.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. 
Sábados às 20h e aos domingos às 19h. Até 10/12.

O show de Hamilton 
de Holanda Quinteto, 
que na ocasião lança 
o álbum “Casa de 
Bituca”, celebrando 
os 75 anos do cantor 
mineiro marca 
também os 10 anos 
do lançamento do 
primeiro álbum do 
grupo.

Atualmente o grupo é 
formado por Hamil-
ton de Holanda (ban-

dolim 10 cordas), André Vas-
concelos (baixo acústico), 
Gabriel Grossi (harmônica), 
Xande Figueiredo (bateria) 
e Daniel Santiago (violão). 
Tanto no álbum “Casa de 
Bituca” quanto no show, o 
grupo revisita clássicos de 
Milton Nascimento impri-
mindo também a personali-
dade singular do quinteto. 
O repertório traz diversas 
canções de Milton com par-
ceiros como Fernando Brant 

Hamilton de Holanda

Elenco do show 3 Áfricas - As Rainhas do Tempo.

Uma adaptação da história dos três Reis 
Magos, do ponto de vista de três rainhas 
africanas. Em síntese, esta é a proposta do 
show 3 Áfricas - As Rainhas do Tempo. O 
espetáculo, idealizado pelo músico, ator e 
compositor Renato Gama (guitarra e voz) 
leva ainda ao palco do Teatro os músicos 
Tita Reis (voz, violão e percussão), Sergio 
Oliveira (percussão e voz), Giba Jet (per-
cussão e voz), Jhony Guima (percussão 
e voz), Leo Carvalho (bateria), Ronaldo 
Gama (contrabaixo, cavaquinho e voz), 
Mariana Per (voz e fl auta), Renata Olivei-
ra (voz) e Camila Oliveira (voz). A trama 
altera a história dos três reis magos - Mel-
chior, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia, e 
Baltazar, rei da Arábia,  para uma narrativa 
sobre três rainhas, cada uma de um país 
africano: Cabo Verde, Moçambique e Se-
negal, que trazem consigo riquezas para 
ofertar. Simbolicamente, assim como na 
tradição dos Três Reis Magos, as 3 Rainhas 

“Casa de Bituca”

(“Bicho Homem”, “Canção 
da América”), Lô Borges e 
Marcio Borges (“Clube da 
Esquina nº2”), além de com-
posições como “Guerra e Paz 
I” (Hamilton de Holanda), e 

“Mar da Indiferença” (Ha-
milton de Holanda/ Marcos 
Portinari), canção inspirada 
na triste foto do menino sírio 
que virou um símbolo do tenso 
momento em que vivemos. 

Nesta última, o bandolinista 
assume pela primeira vez os 
vocais em uma gravação.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 
109, Centro, tel.  3350-6300. Terça (5) e quarta 
(6) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Presença
Deixe brilhar a presença de seu coração e de sua alma.
Dentro de cada um de vocês está uma centelha divina da Luz 
do Criador e esta centelha fi ca maior e mais brilhante à medida 
que você se abre e se torna mais amor. É a luz do trabalhador 
da luz que se irradia do seu interior que atrai outros que estão 
prontos para despertar para as possibilidades de que há algo 
mais. Aprecie esta luz através da sua prática espiritual e siga 
a orientação do seu coração.
Saiba que você está seguro e protegido e sob o decreto dos 
anjos. Permita que eles lhe ofereçam coragem, proteção e tudo 
o que se relacione com a sua busca pela verdade e propósito 
divino. À medida que você resplandece uma luz tão brilhante 
como um farol para os outros, você irá antecipar a nova era 
para a Terra.
O Mantra para hoje é: “Estou alinhado com a presença divina 
do amor em mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

3 Áfricas - As Rainhas do Tempo
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Magas partilham as preciosidades de suas 
terras com todo mundo, independente-
mente de sua raça ou credo. No repertório 
estão composições de Renato Gama como 
“Capulana”, “Dança de Flor”, “Elementos”, 

“O mundo cá tem fronteira”, “Rainhas”, “O 
velho Tamarindeiro”, entre outras.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, 
tel. 3350-6300. Sábado (9) às 12h e domingo (11) às 18h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).


