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Apoio do
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fraturado
(Traum.)

Cláudia
(?), atriz
de "A Lei
do Amor"

República (?) do Brasil: denominação
oficial do nosso país adotada em 15/3/1967
com a entrada em vigor de Nova

Constituição
Fator dis-

tintivo de perfumes

Local das "borbo-
letas" de ansiedade
Facção religiosa co-
mo a do Santo Daime

A vida, pela
duração
Pé, em
inglês

Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Enfeite da cabeça 
de noivas

Formato de
cantoneiras

Mao Tsé-
(?), líder

Encobri-
mento

Entrada
(abrev.)

Pé de (?),
doce

Órgão de in-
vestigação

criminal
Dorme

Profeta
(Ocult.)

Abandona
o recinto

Passado
(o proces-
so) pelas
instâncias 

oficiais
competen-
tes (jur.)

Instrumento de 
D. Ivone Lara

Galvão (?),
locutor

Trabalho
de Conclu-
são de Cur-
so (sigla)
Fontana di
(?), cartão-

postal 
de Roma

Basset (?),
cão de
origem

francesa
Nanica
Arnaldo
Antunes,
músico

4/deic — foot — tung. 5/deita — hound — trevi. 8/doideira. 9/ocultação. 14/boca do estômago.
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Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. A Lua em Peixes desde a madrugada deixa o astral mais sensível. O Sol em tensão 
com Netuno dá sensibilidade e ajuda a enxergar a situação que estamos vivendo de forma mais intuitiva, pois há tendência 
à confusão e possibilidade de cometer erros. Logo pela manhã Marte ingressa em Virgem e até o fi nal de outubro e nos leva a 
agir de forma mais organizada. Quem nasceu com Marte em Virgem vai ganhar um impulso extra para agir e tomar novas 
atitudes, com mais força e coragem. Mercúrio retoma o movimento direto e faz as pendências se decidirem. A noite deve ser 
bastante amorosa e romântica. A Lua junto com Netuno em uma conjunção nos deixa mais sensíveis. 
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Marte em Virgem vai ganhar um 
impulso extra para agir e tomar 
novas atitudes, com mais força 
e coragem. Bom pique para suas 
atividades social neste seu dia fa-
vorável da semana. Dia de grande 
sensibilidade, emotividade e maior 
atenção ao ambiente em que vive. 
78/478 – Cinza.

Fará algo importante, mas siga as 
regras. Diminui a capacidade para 
perceber falhas e defeitos alheios 
que junto com a carência de humor 
pode causar brigas. A humildade será 
a força que o impulsionará e o levará 
a novas conquistas.  76/276 – Azul.

Estará mais susceptível emocional-
mente com a Lua em Peixes, até 
mais emotivo e sensível junto dos 
amigos e da pessoa amada. Haverá 
maior impulso e até maior segurança 
para as tarefas rotineiras. Só evite 
atitudes exaltadas e brincadeiras 
que desagradem. 38/938 – Branco.

Vale à pena manter a harmonia pelo 
prestigio ou a conquista que deseja 
fazer. Certos receios podem vir à tona 
e provocar indisposição, afetando a 
sua saúde. Surpresas agradáveis e 
muita sensibilidade. Evite atritos 
por mais espaço para si próprio. 
89/189 – Cinza.

A impaciência pode levar a tomar 
atitudes que desagradem os outros.  
Apontar os defeitos mesmo em tom 
de brincadeira vai trazer desencon-
tros e difi culdades. Alguém pode 
levá-lo a agir sem pensar bem e isso 
irá trazer arrependimento. 94/594 
– Amarelo.

Pensar só em você pode gerar 
confl itos e leva a afastamentos. Se 
agir imediatamente, pode aumentar 
os lucros naquilo que está fazendo. 
Mercúrio retoma o movimento dire-
to e faz as pendências se decidirem. 
A noite deve ser bastante amorosa e 
romântica. 95/395 – Verde.

A terça benefi cia a saúde que pode 
se recuperar bem. As respostas serão 
encontradas dentro de você mesmo, 
não procure fora. Depois no fi nal da 
manhã momento ótimo para viver 
paixões. Para quem está apaixonado, 
parabéns, será muito feliz. 96/396 – 
Cores escuras.

Está se encaminhando para alcançar 
maior produtividade. Nesta terça se 
faz forte a presença do romantismo 
e sensibilidade com a Lua em Peixes. 
Fique perto de pessoas e amigos 
confi áveis e terá o apoio deles, o 
quer irá gerar maior otimismo esta 
semana. 68/568 – Azul.

Está em um momento de forte sen-
sibilidade e emotividade. Surpresas 
agradáveis e maior estabilidade com 
a Lua transitando em Peixes no fi nal 
da manhã. Mude aquilo que não lhe 
agrada, mas evite fazer viagens lon-
gas e de última hora. 65/465 – Verde.

Não teime diante da necessidade de 
mudanças. Mas não mude aquilo que 
trará prejuízos. Dê mais carinho a 
quem o ama, para receber o mesmo 
afeto e a atenção que deseja já que 
pode estar mais frio na intimidade 
podendo causar ciúmes na pessoa 
amada. 68/468 – Azul.

O relacionamento a dois entra em 
fase de estabilidade e poderá fi car 
mais próximo. Bom pique para as 
atividades logo cedo com a Lua 
transitando plena em seu signo. 
A Lua junto com Netuno em uma 
conjunção nos deixa mais sensíveis. 
Surpresas agradáveis e maior esta-
bilidade. 79/879 – Branco.

Timidez pode afastar pessoas e aba-
lar a vida social antes do aniversário. 
Com o Sol indo para seu signo nas 
próximas horas melhora o ânimo 
e disposição para relacionar-se. 
Saiba esperar o momento certo, só 
comece a agir após seu aniversário 
para não sofrer pela precipitação. 
39/239 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Setembro de 2017. Dia de São Lourenço Justiniano, 
São Bertino, São Eudócio, São Herculano, e Dia do Anjo Hahuiah, 
cuja virtude é a justiça. Dia da Amazônia, Dia da Juventude 

Brasileira, Dia do Ofi cial de Justiça, e Dia do Farmacêutico. 
Hoje aniversaria a atriz Raquel Welch que faz 77 anos, o ex-jogador 
e técnico de futebol Leonardo que faz 48 anos, a dançarina e atriz 
Quitéria Chagas nascida em 1980 e o ator, músico e comediante 
Marcelo Adnet que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é franco e aberto possui bom cora-
ção e senso comum. Tem necessidade de estar sempre aprendendo e se 
aperfeiçoando. É amigável, agradável e charmoso, tem desejo de liberdade 
e alma aventureira.  Quer sempre proteger os mais fracos, ou a cuidar de 
tudo o que se torna mais frágil na natureza, como as plantas ou animais 
tomados por parasitas, por exemplo. É muito comum que não saia de 
casa e permaneçam morando com os pais. Apesar de ter bom raciocínio 
analítico, costuma utilizar conceitos religiosos recebidos em casa para 
analisar seus problemas e superá-los.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter sorte em jogos e apostas: Use sua fé e determi-
nação ao fazer esta simpatia. Quando for jogar, coloque 
6 raminhos de arruda no bolso esquerdo. Ao voltar 
para casa, coloque os raminhos de arruda dentro da 
Bíblia, no Salmo 91. Só jogue no lixo 1 semana depois 
da aposta. Lave sempre as mãos após o contato com 
a arruda, pois é uma planta tóxica.
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Claudiane Carvalho e Alexandre Tigano.

A peça “O Orgulho da Rua Parnell”, de Sebastian Barry, 
reestreia no dia 2 de setembro. O espetáculo é uma com-
pilação de monólogos interconectados, interpretados por 
Alexandre Tigano e Claudiane Carvalho, onde um casal 
relata minuciosamente o resultado caótico de uma relação 
de amor que foi ceifada por um ato medonho de violência 
por parte do marido. A encenação tem ainda participação 
especial do garoto Enrico Bezerra, de 10 anos, que abre a 
peça interpretando uma canção. A peça revela o grau de 
perigo, quase sempre perniciosamente velado, que existe 
na paixão e o estrago que isso pode provocar, caso esse 
sentimento seja sublimado ou potencializado em substituição 
às vontades próprias, fazendo do egoísmo uma arma fatal.

Serviço:SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação, tel. 
3775-8600. Sábados às 21h, domingos às 19h e segundas às 20h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia). Até 25/09.

Banda de heavy metal americana VIMIC.

A banda de heavy metal 
americana VIMIC anuncia que 
será responsável por abrir os 
shows do Megadeth no Brasil

Liderado por Joey Jordison co-fun-
dador e ex-baterista do Slipknot. 
Formada por Joey Jordison (ba-

teria), Kalen Chase Musmecci (vocal), 
Jed Simon (guitarra), Kyle Konkiel 
(baixo), Matt Tarach (teclados) e Steve 
Marshall (guitarra), a banda aposta em 
músicas do seu primeiro álbum “Open 
Your Omen”, previsto para ser lançado 
ainda este mês e um dos maiores triun-
fos de Jordison, que foi diagnosticado 
com mielite transversa aguda. O músico 

passou três meses sem sair do hospital 
e, depois de um intenso processo de 
reabilitação física e de treino conse-
guiu a recuperação completa, além de 
alcançar um novo nível de habilidade na 
bateria. Os ingressos para esta grande 
apresentação já estão disponiveís. 

Serviço: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra 
Funda. Terça (31/10) às 19h30. Ingressos: de R$ 200 a R$ 400.

Pop
Comemorando duas décadas 

e meia de carreira, a cantora e 
atriz Gottsha apresenta o show 
Discotheque. Gottsha resgata a 
infl uência dos anos 1970 e 1980, 
além de retomar os sucessos 
que colecionou em seu tempo 
de cantora antes de ser atriz.
Entre as canções, Last Dance 
(Donna Summer), Dancing 
Queen (ABBA), Disco Inferno 
(The Trammps), Zodiacs (Ro-
berta Kelly), I Love The Nightli-
fe (Alice Bridges), I Will Survive 
(Gloria Gaynor), Dancin Days 
(As Frenéticas) entre outros 
hits que atravessaram gerações. 
Para montar o set list, a cantora 
partiu das canções que gravou 
em seus discos e de outras com 
as quais tem afi nidade musical.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elisios, tel. 
3226-7300. Quarta (6) às 21h. Ingressos: 
R$ 80 e R$ 60.  
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Jacques Rey (Mathieu Amalric) 
e Laura (Julia Roy) moram em 
uma grande casa isolada pelo 
mar. Ele é um cineasta, enquan-
to ela atua em performances 
que cria. Certo dia, Rey morre 
e sem saber a causa da morte, 
Laura fi ca sozinha na casa e, 
aos poucos vai se perdendo, 
deixa de ser ela mesma. Porém, 
alguém está na casa, Rey, seu 
marido falecido que está lá por e 
para ela, como um longo sonho 
que quer que ela sobreviva. Di-
reção de Benoît Jacquot, o fi lme 
foi baseado no romance de Don 
DeLillo. Com Mathieu Amalric, 
Julia Roy, Jeanne Balibar

“Rodin”. Em Paris de 1880, 
Auguste Rodin fi nalmente re-

Heavy metal
 Divulgação
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Monólogos 
interconectados

Estreias
Ele divide sua vida com Rose, 
sua eterna companheira, 
quando conhece a jovem Ca-
mille Claudel, sua aluna mais 
talentosa, que rapidamente 
torna-se sua assistente e, em 
seguida, sua amante. Dez anos 
de paixão, mas também dez 
anos de admiração e cumpli-
cidade compartilhada. Após a 
dissolução, Rodin continua a 
trabalhar com determinação. 
Ele deve encarar a rejeição e 
o entusiasmo que a sensuali-
dade da sua escultura provoca 
e assina com seu Balzac, re-
jeitado enquanto vivo, ponto 
de partida incontestável da 
escultura moderna. Direção 
de Jacques Doillon. Com 
Vincent Lindon, Izia Higelin, 
Séverine Caneele.

cebe, aos 40 anos, sua primeira 
encomenda do Estado: A Porta 
do Inferno, obra composta de 
fi guras que farão sua glória, 
como O Beijo e O Pensador. 

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

Refl exões
Você é próspero

Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...Que 
se você se vê como próspero, 
você será próspero. Se você se 
vê continuamente como pobre, 
isso é exatamente o que será. 
... Qualquer livro espiritual dos 
tempos atuais nos dá a mesma 
mensagem. Viva a realidade que 
você deseja experimentar, come-
çando agora. Não veja apenas a si 
mesmo como próspero, divulgue 
essa ideia. Você pode fazer isso 
com pequenos gestos. O Univer-
so não se importa. É a energia 
por trás do gesto que conta, não 
o tamanho do gesto. Então, vá em 
frente. Dê algum dinheiro hoje. 
Compre algo especial hoje. Aja 
prosperamente hoje. O Universo 
captará a mensagem quando 
você o fi zer. Amor, Seu Amigo. 
(Neale Donald Walsch)


