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3/ati. 4/idea — león. 6/lotada. 8/cárpatos — cotegipe. 10/observável. 13/enciclopédico.
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Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. Desde às 04:04 da manhã a Lua entra na fase Cheia e nos enche de fortes 
emoções. Tanto que podemos fi car confusos e vulneráveis. Por outro lado, será possível colocar em prática nossos sonhos 
e usar a poderosa intuição e espiritualidade no nosso dia a dia. Ainda pela manhã a Lua faz um bom aspecto com Plu-
tão e revigora as energias. A tarde deve ser mais lenta e a noite de uma baixa de energia. A Lua em mau aspecto com 
Saturno aumenta as cobranças e provoca fortes emoções. Será fundamental ter um bom descanso e relaxar cedo na noite 
desta quarta-feira.
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Ainda pela manhã a Lua faz um bom 
aspecto com Plutão e revigora as 
energias. A tarde deve ser mais lenta 
e a noite de uma baixa de energia. A 
Lua em mau aspecto com Saturno 
aumenta as cobranças e provoca 
fortes emoções.  81/381 – Vermelho.

Aumenta a segurança nos compro-
missos pessoais. Com a Lua em Pei-
xes muita sensibilidade e facilidade 
de fantasiar. Será possível colocar 
em prática nossos sonhos e usar a 
poderosa intuição e espiritualidade 
no nosso dia a dia. Será fundamental 
ter um bom descanso e relaxar cedo. 
44/344 – Azul.

Precisa valorizar a qualidade do 
trabalho que realiza e manter a 
dedicação. Se precisar, improvise 
para que tudo saia bem feito. Bom 
fi nal de dia nesta quarta muito fa-
vorável aos assuntos sentimentais, 
à saúde e aos interesses fi nanceiros. 
88/388 – Amarelo.

Desde às 04:04 da manhã a Lua entra 
na fase Cheia e enche o dia de fortes 
emoções. Tanto que podemos fi car 
confusos e vulneráveis. A Lua em 
Peixes ajuda a dar uma visão mais 
ampla, mais confi ança e otimismo du-
rante toda a manhã. 54/854 – Branco.

Com a Lua em Peixes terá intuição 
e estará mais receptivo as novas 
ideais e propostas. Todo empreen-
dimento que exige muito esforço 
estará benefi ciado e o levará rumo 
ao sucesso. Os impedimentos que 
existiam em sua vida começam a 
se dissipar e o resultado começa a 
chegar. 78/978 – Cinza

Com a Lua transitando plena em 
Peixes a imaginação torna-se grande 
aliada para se encontrar soluções. 
Dê valor àquilo que possui, conserve 
o que é seu e foi conquistado com seu 
esforço e dedicação. Muita atenção 
ao realizar negócios, pode lucrar, 
mas também perder. 14/514 – Verde.

Terá a satisfação de desejos antigos 
nesta fase. Ao mesmo tempo aumen-
ta a segurança nos compromissos 
pessoais, mesmo não satisfazendo 
as necessidades afetivas. É preciso 
que haja confi ança no outro e os 
compromissos sejam honrados. 
67/867 – Verde.

Com a Lua em Peixes é melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Não estamos 
atentos o sufi ciente para lidar com 
isso durante esta metade de se-
mana. Bom, por isso, para quebrar 
a rotina usando a boa vitalidade. 
64/664 – Azul.

O dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar brigas e desentendimentos. 
Tome atitudes fi rmes e faça tudo 
bem pensado e planejado. É tempo 
de alargar os horizontes, olhando 
adiante e fazendo tudo dentro dos 
limites permitidos. 57/857 – Marrom.

Evite a afobação para ganhar dinhei-
ro, pois poderá perder querendo 
ganhar mais. Mantenha a cautela 
diante de imprevistos para não se 
arrepender depois de tomar uma ati-
tude. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de mudar seus planos, procure 
avisá-las. 46/746 – Verde.

Com a Lua em seu signo pode haver 
um pouco de preguiça com possível 
insatisfação sentimental. No traba-
lho, mantenha-se atento para captar 
ideias novas que indicarão os novos 
rumos de sua vida até o fi nal do ano. 
Dê atenção a todos, irá precisar do 
apoio deles. 90/690 – Azul.

O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar conflitos na intimidade. 
Recomenda-se deixar conversas 
importantes para outro dia, pois diá-
logos forçados levam a rompimentos. 
Cuidado não ouvir o conselho das 
pessoas mais experientes é o grande 
problema 54/754 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de setembro de 2017. Dia de São Zacarias, São Ledo, 
São Mansueto, São Beltrão, e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o 
equilíbrio. Dia do Hino Nacional, Dia do Barbeiro, Dia do Cabe-

leireiro e Dia do Alfaiate. Hoje aniversaria a atriz Jane Curtin faz 70 
anos, a atriz Rosie Perez que nasceu em 1964, a cantora e atriz Macy Gray 
que completa 50 anos e o tenista Greg Rusedski que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é atencioso e aprecia a segurança 
e o conforto do lar. Gosta de ser popular e por isso valoriza sua imagem. 
Realiza-se e acalma-se pelo conhecimento das coisas. Com um alto grau 
de autoconfi ança, costumando ser magnânimo e perdoar os inimigos, 
principalmente por que não gosta de nada mal resolvido. É uma pes-
soa muito observadora, porém não costuma questionar muita coisa. 
Contenta-se em ver e aceitar. No lado negativo precisa de mudanças 
constantes e muitas vezes desnecessárias para não se sentir entediado.

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
Acabar com as difi culdades fi nanceiras: Quem está 
com qualquer tipo de problemas fi nanceiros deve fazer 
esta simpatia durante três dias seguidos. Acenda três 
velas brancas sobre um prato de vidro com um pouco 
de água e açúcar, oferecendo aos três anjos protetores: 
Gabriel, Rafael e Miguel. Faça seus pedidos e deixe o 
prato em um local mais alto do que você. Suas preces 
serão ouvidas e você deve fazer uma faixa com o seguinte 
agradecimento no terceiro dia após ter feito a simpatia: 
Obrigado aos três anjos pela graça alcançada. Pendure-a 
em frente à sua casa. Aguarde aos acontecimentos do 
quarto dia em diante. Jogue no lixo os restos das velas 
e use o prato normalmente depois de limpo.
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Cena de “Alakazan - A Fábrica Mágica”.

O espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica” traz à cena 
música, teatro, dança e circo. O espetáculo conta com 
performances de grande impacto e números circenses 
de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equi-
líbrio 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 curiosa, que toca e 
fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à Biblioteca, ela 
é surpreendida 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 história, mas quando ele inicia, é interrompido por um 
som de sinos. Quando os dois procuram 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, s Sábados, domingos e feriados de  R$ 20 a R$ 60.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Desejo sob controle

“Quando reduzimos nossos desejos e terminamos com todas as 
expectativas, começamos e diminuir nosso sofrimento e passamos a 
experimentar a verdadeira felicidade que reside na alma. Mas a maior 
felicidade é compartilhar a bondade que está dentro de nós. Quando 
temos bons votos em abundância para todos, sem nenhuma discri-
minação ou egoísmo, nossas alegrias são multiplicadas - recebemos 
bênçãos de Deus e dos outros. Isto age como um tapete mágico que 
nos mantêm voando mais e mais alto em alegria e bem-aventurança 
ilimitadas.”

Brahma Kumaris

Infantil
Na peça “A Bola - Histórias que Rolam”, bolas de futebol nascem e 

vão parar na prateleira de uma loja. Todas têm um só sonho: jogar com 
os maiores craques e balançar as redes em grandes campeonatos. Mas 
quando saem da loja a história é outra: elas passam por diversas situa-
ções nada parecidas com aquelas sonhadas, sendo ora protagonistas, 
ora testemunhas dessas experiências de vida-jogo. Assim, as bolas vão 
descobrindo outros caminhos que a vida pode traçar, podendo ser tão 
divertidos quanto os seus sonhos.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Domingos e feriados às 16h. Entrada franca. Até 17/09.

Black music
Leilah Moreno chega com seu Neo Soul 

Funk acompanhada por Willians Alves 
(direção musical e teclados), Márcio Fur-
tado (baixo), Thiago Sonho (bateria), Raul 
Coutinho (guitarra) e um trio de metais 
formado por Daniel Laleska, Rogerio Fróes 

e Totty, traz o repertório recheado de hits, 
mashups e neo soul, uma vertente do rhy-
thm and blues contemporâneo fortemente 
infl uenciado pela black music dos anos 1970. 
A cantora passeia  pelos maiores sucessos 
de Tim Maia,Bruno Mars, Tina Turner, 
Rihanna, Lulu Santos, Daft Punk, Michael 
Jackson, Pharrell Williams, Ivete Sangalo 

Phill Collins e Milton Nascimento. No set 
list, Chocolate (Tim Maia), Uptown Funk 
(Bruno Mars), Eazy Lover (Phill Collins), 
Vision Of Love (Mariah Carey) e Medo Bobo 
(Maraia e Maraysa), entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Quinta (7) às 21h. 
Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

O espetáculo musical 
“Vamp ”estreia no 
dia 15 de setembro 
com concepção e 
direção geral de Jorge 
Fernando e direção 
de Diego Morais 
tem no elenco os 
protagonistas do 
folhetim, Claudia 
Ohana e Ney Latorraca

Para completar e ga-
rantir a qualidade e a 
originalidade, também 

fazem parte da equipe criati-
va alguns nomes da novela, 
como o autor Antonio Cal-
mon, o fi gurinista Lessa de 
Lacerda e o cenógrafo José 
Claudio Ferreira.  Com, Ney 
Latorraca, Claudia Ohana, 
Claudia Netto, Helga Ne-
meczyk, Luciano Andrey, 

O tá l i l

O Musical

Erika Riba, Pedro Henrique 
Lopes, Kevin Vechiatto, Livia 
Dabarian, Franco Kuster, Os-
valdo Mil, Gabriella Di Grecco, 
Oscar Fabião, Isa Pagnota, 
Thais Morello, Kaleb Figueire-
do, Gabriel Cordeiro, Talitha 

Pereira, Mari Amaral, Nathalia 
Serra, Giselle Lima, Vanessa 
Costa, Raquel Higa, Carol 
Botelho, Natacha Travassos, 
Renan Mattos, Lucas Nunes, 
Gabriel Querino, Fabio Cador, 
Daniel Cabral, Murilo Arma-

collo e Gustavo Della Serra. 

Serviço: Teatro Sergio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista. Sextas às 20h30, 
sábados às 17h e 21h e aos domingos às 
16h30. Ingressos: Sextas R$ 40, R$ 80 
e  R$ 100, sábados, R$ 50, R$ 120 e R$ 
150, sábados e domingos R$ 50, R$ 100 
e R$ 130.

“Alakazan -
A Fábrica Mágica”

Divulgação


