
Serviço: Parque Ten. Siqueira Campos 
(ParqueTrianon), R. Peixoto Gomide, 
949. De segunda a domingo das 6h às 
18h. Entrada franca. Até 01/10.
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Ferramenta
para cor-
tar mato
alto (pl.)

Unidade
de venda
de fones
de ouvido

Estrofe-
tema do
poema

Vazio que
precedeu
a Criação
(Filos.)

Luminária
presa à
parede

Ácido pre-
sente nos
analgési-
cos (sigla)

Diz-se da
água pura

para
beber

Filosofia 
hindu para

corpo e
mente

Poeta que
se acom-
panhava
da lira 

Epíteto de
Jesus

entre os
judeus

Rei (?):
apelido de
Luís XIV

de França

Adminis-
tração

(abrev.)

551, em 
algarismos
romanos

Auréola
da

imagem
de santos

A pessoa
que foi al-
vo de cha-
cota (gír.)

Última obra de Beetho-
ven, compositor lem-
brado em 26 de mar-
ço de 2017 pelos 190
anos do fa-
lecimento

Pega-(?),
jogo

(?) de Gales, terra do
craque Gareth Bale
É usado para inter-
ditar trechos de rua

Taxa, 
em inglês

Agente
alérgico

Haste da 
iluminação

pública
Base (fig.)

Tratamento
dentário
doloroso
Argola

Fertilizan-
te básico 
da agri-
cultura

"Há (?)
que vêm
para o 

bem" (dito)

Érbio
(símbolo)
Roger (?),

tenista

Sucesso
da banda 

Radiohead
Em + o

Ato de
consentir
Rodrigo

Faro, ator

História

Série em
que Wag-
ner Moura
interpreta
Pablo Es-
cobar (TV)

Software de
comando
de voz da

Apple
(?) da Paz,
prêmio da-
do a Juan
Manuel
Santos,

em 2016

Cilindros presos às máquinas de
costurarÁrvore popular no

paisagismo urbano
brasileiro

(?) Brown,
cantor

paulista
de rap

4/aedo — halo — ioga — mote — rate — siri. 5/creep. 7/federer. 8/arandela.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o último dia da lunação. Lua em bom aspecto com Plutão levanta o astral. Muita dedicação e empenho para realizar 

nossas tarefas. Mas no fi nal da tarde a Lua em tensão com Saturno pode trazer difi culdades nas relações, principalmente nos 

assuntos domésticos e familiares. Pode se sentir cansado e pressionado. À noite Vênus ingressa em Virgem e desperta os afetos 

de forma mais prática. Momento de aproveitar mais a nossa rotina e realizar nossas atividades de forma mais amorosa. Mer-

cúrio em tensão com Netuno pode trazer difi culdades na comunicação. Hora de relaxar e descansar a mente no fi nal da terça.
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Aceite as situações que se apre-
sentam ou pode haver algum tipo 
de prejuízo material. As palavras 
ganham um poder ferino que pode 
difi cultar as relações. Tenha cuidado 
com brusquidão e indelicadezas nas 
relações afetivas. No fi nal da tarde 
será melhor para contatos afetivos. 
71/771 – Verde.

Com a Lua em Virgem terá mais fô-
lego para se fi xar mais nas questões 
rotineiras e práticas. Planos antes 
traçados devem ter continuidade, 
mas não é bom começar nada novo.  
Diante da possibilidade de indelica-
dezas seja maleável no amor e verá 
tudo às claras. 88/388 – Azul.

Está vivendo numa fase de harmo-
nizar, ceder e conceder, manter um 
pouco de calma. Evite fazer algo 
arriscado, difícil ou iniciar processo 
ou ação pela manhã. Com a Lua em 
Virgem fi camos mais atentos aos 
cuidados com o corpo e a saúde. 
98/298 – Amarelo.

Lua em bom aspecto com Plutão 
levanta o astral. Muita dedicação e 
empenho para realizar nossas tare-
fas. Conviva bem com as pessoas e 
tenha cautela com o caráter ferino 
das palavras. Mas no fi nal da tarde 
a Lua em tensão com Saturno pode 
trazer difi culdades nas relações. 
57/557 – Branco.

A situação começa a melhorar e os 
problemas que enfrenta irão se dis-
sipar depois que entrar a Lua Nova. 
Com a Lua em seu signo poderá 
comunicar-se melhor junto de quem 
ama. No fi nal do dia haverá mais 
disposição para as relações afetivas. 
14/614 – Cores claras.

Preserve as coisas boas que con-
quistou, valorize aquilo que já tem 
nas mãos e sabe que é seu. Precisa 
evitar certa indiferença, frieza e 
isolamento nas relações sociais.  
Seja cuidadoso com as palavras para 
conservar a harmonia no lar e no tra-
balho nesta terça. 92/392 – Branco.

Atitudes ponderadas e bem pensadas 
serão bem-vindas tanto no lar como 
no trabalho. O dia é bom para fazer 
as pazes, reconciliar-se e equilibrar 
uma relação intima. Refl ita sobre sua 
maneira de pensar e agir e corrija seus 
defeitos. 84/584 – Verde.

À noite Vênus ingressa em Virgem 
e desperta os afetos de forma mais 
prática. Momento de aproveitar 
mais a nossa rotina e realizar nossas 
atividades de forma mais amorosa. 
Mantenha a calma diante de algum 
imprevisto na parte da manhã e 
metade da tarde. 22/422 – Azul.

Brigas ocorrem e atrapalham a rotina, 
mas logo estarão superadas. O dia 
pode começar mais pesado com preo-
cupações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos maior cuidado com 
o corpo e a saúde. 89/389 – Cinza.

Mantenha o ritmo dos acontecimen-
tos e controle o pensamento. Analise 
um envolvimento antes de qualquer 
intimidade que lhe comprometa 
mais. A Lua em Virgem a tarde au-
menta a valorização da praticidade e 
dos detalhes e o leva a colocar tudo 
nos seus devidos lugares. 29/829 – 
Vermelho.

A Lua em Virgem gera praticidade 
e ajuda a enxergar as situações às 
claras. Haverá muita energia para 
agir, conquistando o respeito de 
todos a sua volta. Mercúrio em 
tensão com Netuno pode trazer 
difi culdades na comunicação. Hora 
de relaxar e descansar a mente no 
fi nal da terça.87/287 – Azul.

Com a Lua em Virgem haverá mais 
clareza nos sentimentos de convi-
vência e saiba usar de senso prático 
e determinado. É o momento de 
executar os planos de conquista que 
foram preparados. Em vez de fi car 
em dúvida, mantenha a certeza no 
coração. 15/515 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora de Sa-
lette, Santa Constância, São Afonso de Orozco, São João, São Nilo, 
São Genaro, São Januário, São Cristóvão e Névis, e Dia do Anjo 
Haamiah. Dia do Teatro, Dia do Garçom, Dia do Comprador. 
Hoje aniversaria a modelo e miss Brasil, Martha Rocha que chega 
aos 81 anos, o pianista, compositor e arranjador César Camargo 
Mariano que faz 74 anos, a atriz Bia Seidl que completa 56 anos e o 
automobilista Cristiano da Mata que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é ambicioso, dinâmico além de 
idealista e sensível. Decidido e cheio de recursos tem necessidade de 
ser alguém, o que o leva a ser dramático e querer chamar sempre a 
atenção para si. É um defensor das liberdades individuais e frequente-
mente aceita com naturalidade aquilo que poderia espantar a maioria 
das pessoas. Pouco convencional nos relacionamentos, sente-se atraído 
por pessoas diferentes que se destaquem por sua originalidade e per-
sonalidade forte. No lado negativo algumas vezes se deixa levar pelo 
pessimismo tendo dúvidas sobre si mesmo o que o deixa desmotivado.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Para dormir bem: Costure 1 pano branco, com 
linha da mesma cor, em forma de saquinho. Coloque 
1 punhado de manjericão dentro dele e feche. Ao 
anoitecer, coloque esse patuá debaixo de sua cama 
e deixe lá por 7 noites seguidas. No oitavo dia, jogue 
o patuá no lixo e reze 1 Credo ao seu anjo protetor, 
pedindo a ajuda dele para abençoar o seu sono.
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Alunos do Projeto UP da Ofi cina dos Menestréis, turma 2017. 

Como parte de seus projetos sociais, cuja proposta é trabalhar 
o seu programa de treinamento artístico com os mais diversos 
públicos, a Ofi cina dos Menestréis leva ao palco jovens com 
Síndrome de Down, que compõem o elenco do musical “UP 7”. 
A peça trata da sétima edição deste musical do Projeto UP, ini-
ciativa inovadora de inclusão social por meio do teatro musical, 
com elenco de jovens com Síndrome de Dowm e direção de Deto 
Montenegro. Após oito meses de treinamento, o grupo com 40 
alunos, apresentará o resultado artístico da sexta edição do pro-
jeto. No musical, cenas do repertório da Ofi cina dos Menestréis, 
além de criações originais para o grupo, integram a programação 
da Rádio ZYBembom, roteirizada de forma leve e divertida com 
a presença da banda e de convidados especiais.

Serviço: Teatro Dias Gamaro, R. Dr. Almeida Lima, 1176, Mooca, tel. 2081-5924. Domingos 
(01 e 15/10), às 16h e Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2923. 
Sábados (29/9 e 14/10) às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia).

Condição feminina
O Caleidos Cia de Dança apresenta o espe-

táculo “Ana Bastarda” que dança o universo 
do feminismo histórico e da condição feminina 
na contemporaneidade. A encenação remete a 
um dos elementos estruturantes das primeiras 
organizações feministas: o encontro de mulheres 
para compartilhar relatos e romper com a ideia 

de culpa pessoal e destino individual revelando a 
questão social que se ancorava nas vivências de 
cada uma delas, chamados de grupos de ampliação 
de consciência, os “consciousness-raising groups”. 
Partindo desse princípio, “Ana Bastarda” oferece 
diversas formas de relatos - relatos do corpo que 
dança, relatos da voz que poeta, relatos das cenas 
que integram e acolhem o público. A peça discute 
as violências contra as mulheres e as resistências 

das vozes do feminino; o espetáculo busca ecoar 
nos corpos que dançam os relatos de mulheres do 
passado que se presentifi cam por meio da voz e 
da poesia e os relatos do feminino na contempo-
raneidade que se afi rmam por meio da interação 
com o público nas cenas de dança.

Serviço:Instituto Caleidos, R: Mota Pais, 213, Lapa. 
Sábado (23) às 20h e domingo (24) às 19h. Meia entrada 
promocional para todos R$ 10. 

Iansã, obra de Valter Nu.

Esculturas inspiradas 
em divindades 
africanas, do artista 
visual, Valter Nu, que 
confecciona arte com 
sucata desde 1993, 
está em exposição até 
o dia 1 de outubro

As obras da exposição 
são um recorte da 
série “Tecno orixás 

vol IV” e foram produzidas 
com restos de materiais 
tecnológicos descartados, 
encontrados nas caçambas 
de entulho da cidade. Do 
descarte e da sucata, o artista 
colhe sua matéria prima não 
orgânica e tece suas criações 
orgânicas, sem a presença de 
soldas, parafusos e colas, to-
das as obras são tecidas sem 
nenhum processo industrial. 
Os visitantes do parque po-

Afro

derão conferir as esculturas 
de Ogum, Oxum, Iansã e seu 
Oxóssi. Todo o trabalho mos-
tra a tradição de oralidade da 

cultura afro-brasileira, que 
foi propagada por meio de 
canções populares, Orixás 
cantados em canções da MPB.
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Nando Reis já iniciou sua nova turnê “jardim-pomar”, 
baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente. 
No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público 
poderá conferir as músicas do novo álbum “jardim-po-
mar”, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra 
Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. O cantor também 
não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, 
como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O 
Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”. A concepção do show 
foi toda montada, com muita simplicidade, para mostrar 
uma perspectiva completamente nova do cantor para o 
público.  O espaço cênico foi montado com transparências 
que se sobrepõem, imagens em movimento e um projeto 
de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e 
a plateia. Durante o show, o público poderá ouvir sons 
pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, 
cotidiano, passos e bastidores) que dialogam com a per-
formance de Nando e sua banda.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro. Quinta (21) 
às 22h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 125.

MPB

Nando Reis
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Seja Positivo!
“Pensamentos positivos fazem você feliz. Como resultado, 
suas expectativas em relação aos outros diminuem. Isso 
não significa que você não se importa com eles mas que 
você não pede mais por amor, respeito, reconhecimento 
ou até mesmo calma a eles. Isso torna seus relaciona-
mentos muito mais fáceis e duradouros. Quando você 
tem felicidade interior, você tem a força para aceitar as 
outras pessoas como elas são sem esperar que elas sejam 
diferentes. Essa aceitação gera paz nos relacionamentos. 
Com uma atitude positiva você pode relacionar-se com os 
outros exatamente do jeito que você é, com suas virtudes 
e limitações.”

Brahma Kumaris

Arte especial
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