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3/alt — doc — run. 4/leva — watt. 5/viena. 7/afobado. 12/controvérsia. 18/escravas domésticas.
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Esta quarta é o primeiro dia da lunação. Lua desde às 02h31 da manhã entra na fase Nova no vigésimo grau de Virgem e fi ca 

fora de curso até ingressar em Libra às 07h07 da manhã. Esta Lua Nova marca o início de uma abertura muito positiva de 

renovação energética. Espiritualmente representa um início de uma nova fase e a partir de agora podem ocorrer mudanças 

bruscas na nossa vida. Momento de defi nir como será os passos que devem ser dados daqui para a frente e nessa etapa só 

seguirá conosco quem estiver alinhado com o nosso propósito.
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Este é um momento de sensibilidade 
para beleza, elegância, refi namento 
e bons modos no agir. A parte da 
manhã com a Lua Nova em Libra dá 
disposição, vigor emocional e sensa-
ção de recuperação física e mental. 
O envolvimento afetivo e social será 
importante à noite. 82/382 – Branco.

Um bom senso de oportunidade na 
rotina, praticidade e objetividade 
devem ajudar a superar qualquer 
difi culdade pela manhã. Terá muita 
facilidade de lidar com as emoções 
fortes e a reação às frustrações da 
lida pessoal se torna intensa. Fará 
contatos importantes já no começo 
do dia. 98/298 – Cinza.

A dedicação e o carinho demons-
trados serão retribuídos. Está em 
uma fase de harmonizar com os 
outros para ter uma boa companhia. 
Demonstre seu afeto apoiando quem 
precisa. Perto dos amigos e da 
pessoa amada terá bons momentos 
até que entre a lua nova. 92/292 – 
Amarelo.

Pode resolver situações pendentes 
na vida material e obter lucros pelo 
trabalho. O dia leva à precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos e arrependimentos. Certos 
receios podem vir à tona, provocando 
indisposição e afetando a saúde. 
92/192 – Branco.

No amor, um forte poder de atração 
por alguém, pode levá-lo a errar. 
Tome cuidado para que brigas não 
ocorram por causa de sua atitude. 
Evite se situações novas na parte 
da noite com a Lua fora de curso até 
as sete com a Lua Nova em Libra. 
74/374 – Vermelho.

Precisa resolver logo alguns assun-
tos que o preocupam. O dia é ideal 
para demonstrar seus sentimentos. 
Esta é uma fase de harmonizar 
com os outros para ter uma boa 
companhia. É preciso apenas evitar 
disputas com pessoas perigosas, isso 
será ruim no fi nal do dia.  28/328 
– Branco.

O dia de lua Nova pode ser bom para 
contatos e deslocamentos, favore-
cendo o comércio e propiciando uma 
comunicação mais fácil.  Comece a 
preparar algo novo para começar 
em breve em sua vida, depois do 
aniversário. Cuide melhor de sua 
saúde nesta quarta. 32/532 – Cinza.

Seja discreto ao falar o que pensa, 
pois tende a ser mal interpretado. 
Estamos numa fase de nos harmo-
nizar com os outros para termos 
uma companhia. Suas palavras 
agora valem mais e podem mudar 
tudo. Um novo contato profi ssional 
trará melhoria dos seus ganhos. 
42/842 – Azul.

Tendência a humor carregado pela 
noite até a madrugada que dá um 
gênio quente e explosivo que pode 
ser prejudicial. Os objetivos que 
traçou podem ser seguidos usando 
a intuição que agora está a mil por 
hora. Mude aquilo que não lhe agrada, 
mas tudo deve ser bem pensado. 
80/980 – Verde.

Pensando bem poderá tomar atitu-
des fi rmes e objetivas que trarão os 
resultados esperados. Os sentimen-
tos podem ser demonstrados com 
menos frieza. Haverá boa produtivi-
dade no começo do dia com a Lua e 
m Libra e que aumentará a sensação 
de bem-estar. 93/493 – Cinza.

Precisa considerar o foco das mu-
danças do momento e seguir o rumo 
que elas indicam. Há difi culdade de 
lidar em sociedade com as emoções 
fortes e as reações às frustrações da 
lida pessoal se tornam mais intensas. 
Diga o que sente, mas evite disputas 
a noite. 73/273 – Amarelo.

Esta Lua Nova marca o início de 
uma abertura muito positiva de 
renovação energética. Espiritual-
mente representa um início de uma 
nova fase e a partir de agora podem 
ocorrer mudanças bruscas na nossa 
vida. Um novo período, com muita 
disposição e energia, começa após 
o seu aniversário. 82/882 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 20 de Setembro de 2017. Dia de São Eustáquio, São 
André Kim Targom, São Paulo Chong Hasang, São Francisco Maria, 
São Teodoro, e Dia do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do 

Engenheiro Químico, Dia do Pombo da Paz, Dia do Gaúcho, 

Dia do Policial Civil e Dia do Funcionário Público Municipal. 
Hoje aniversaria a atriz Sofi a Loren que faz 83 anos, a cantora Eliana 
de Lima que faz 70 anos, o ator  Guilherme Berenguer que nasceu 
em 1980 e o ator André Bankoff que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é intuitivo, adaptável e compreensivo. 
Gosta de atividades cooperativas em que possa interagir e colaborar, 
compartilhando experiências e aprendendo com os outros. Como é 
charmoso e diplomata pode se relacionar com pessoas de todos os tipos 
e camadas sociais. Em geral vive até uma idade avançada. Otimistas e 
amorosos são, no entanto, bastante rigorosos no que toca à hierarquia, 
ainda mais no meio da família. É um indivíduo participante na vida de 
sua comunidade, em sindicatos e associações, e procura ser sempre 
muito justo em suas decisões. No lado negativo tende a se magoar com 
as críticas e se envolver com problemas que não são seus.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão 
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre uma 
proposta interessante. Se a maioria dos convidados 
for estranhos, é sinal de inquietações. Se você conhe-
cer quase todos: tenha calma ao julgar determinada 
pessoa. Números de sorte:  06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para se tornar irresistível para o seu amado: Use uma 
calcinha vermelha e pó de café. Esta simpatia com calcinha 
vermelha é simples e vai deixar seu amado aos seus pés. 
Use a calcinha vermelha durante um dia e a utilize sem lavar 
para coar café para a pessoa desejada. Depois de coar o café, 
dê uma xícara do café à pessoa. Você não deve tomar este 
café. Após o ritual, jogue esta calcinha fora. Nunca conte 
a ninguém que você realizou esta simpatia.
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O espetáculo “Roleta-Russa” reestreiou dia 16 de se-
tembro para uma última temporada na capital paulista. 
A peça é uma adaptação de Suicidas de Raphael Montes, 
um dos livros de maior repercussão no meio literário nos 
últimos anos, com mais 20 mil exemplares vendidos e 
traduzido para mais de 10 idiomas. A história se passa 
em um porão, onde estão nove jovens e uma Magnum 
608. Meninos e meninas universitários da elite carioca, 
aparentemente sem problemas, decidem participar de 
uma roleta russa. Depois de um ano da morte desses 
jovens, uma nova pista, um manuscrito é encontrado. 
Numa trama de suspense noir, o público é convidado a 
tentar desvendar a história como realmente aconteceu. 
Rompendo as relações de tempo e espaço, o espetáculo 
apresenta um suspense arrebatador, com uma dose de 
humor irônico, personagens dúbios e tramas que se 
entrelaçam até a solução surpreendente que só se mos-
tra nas últimas palavras. Com Ana Terra, Dan Rosseto, 
Diogo Pasquim, Emerson Grotti, Felipe Palhares, Gabriel 
Chadan, Helio Souto Jr., Lorrana Mousinho e Virgínia 
Castellões.

 
Serviço: Espaço Parlapatões, Pça Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-

4449. Sábados às 21h. Ingressos: R4 50 e R$ 25 (meia). Até 28/10.

Cerâmica
Tendo como homenageada a artista 

visual Norma Grinberg, a l Mostra de Arte 
Cerâmica conta com grande variedade 
temática, técnica e de materiais. Juntos 
estão grandes nomes que representam 
a cerâmica artística brasileira e peças 
de autoria de artistas da nova geração 

da arte cerâmica. A iniciativa objetiva 
consagrar a diversidade da arte cerâmica 
no Brasil. Quando se pensa em mostra 
de arte, a ideia que vem à mente é a de 
um evento contemplativo. Ao colocar 
lado a lado signifi cativos representantes 
da arte cerâmica brasileira, a presente 
proposta vai além, estabelecendo pontes 
de intercâmbio difíceis de ocorrer em 

outros contextos, possibilitando conhe-
cimento para um vasto público através 
da visualização das obras expostas, além 
de democratizar o acesso à cultura em 
espaço importante e de grande tradição 
da cidade de São Paulo.

Serviço: Centro Universitário Maria Antonia da USP, 
R. Maria Antonia, 294, Vila Buarque, De terça a domingo, 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Duas exposições na capital 
paulista marcam o início das 
festividades pelos 300 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida nas 
águas do rio Paraíba do Sul, 
na cidade de Aparecida (SP). 
“Aparecida do Brasil” e “300 
anos de Devoção Popular” 
serão inauguradas no dia 21 de 
setembro, às 11h. O fotógrafo 
ofi cial do Santuário Nacional 
de Aparecida Thiago Leon 
se emociona a cada clique. 
“Isso me toca muito (...). São 
milhões de pessoas com seus 

desafi os, buscando inspira-
ções nas coisas do céu. Isso 
me motiva a quebrar barrei-
ras pessoais e me aproximar 
mais dos devotos e saber por 
que eles estão aqui.” Essas 
imagens nos introduzem ao 
espírito iconográfi co de Cláu-
dio Pastro, artista convidado 
para fi nalizar a basílica, no 
fi nal da década de 1990, com 
afrescos nas paredes que, de 
forma contemporânea, retra-
tam o mistério da fé revelado 
aos homens por Jesus e que 
expressam, em linhas e cores, 

o transcender da alma. Em 
“Aparecida do Brasil”, além 
das fotografi as, o espectador 
também terá a chance de 
encontrar fragmentos arqui-
tetônicos da basílica velha 
e protótipos do novo Santu-
ário, os quais demonstram 
as transformações artísticas 
ocorridas no templo desde o 
estilo barroco até o contem-
porâneo sacro. 

Serviço: Estação Tiradentes do Metrô, 
tel. 3326-5393. De terça a domingo das 
9h às 17h. Grátis aos usuários do Metrô. 
Até 19/11.

“Aparecida do Brasil” entra 

em cartaz na Sala MAS - Metrô 

Tiradentes e apresenta o olhar 

do fotógrafo ofi cial da basílica 

sobre o Santuário e os devotos. 

O “Gatão de Meia Idade”, a peça, 
com os atores Oscar Magrini, 
Leona Cavalli, o ator ventríloquo 
Yakko Sideratos, sai das 
tradicionais tirinhas do Jornal O 
Globo e Jornal do Brasil e que 
já foi publicada até na Itália, vai 
pela primeira vez para o teatro 
e é inspirada no livro “Cama 
de gato, Histórias de Cama do 
Gatão de Meia Idade”, de autoria 
de Miguel Paiva

O personagem “Gatão”, criado em 
1986 e interpretado, desta vez, pelo 
ator Oscar Magrini, é um homem na 

faixa dos 50 anos, solteiro, crítico de sua 
condição, mas que não quer envelhecer 
sozinho e sabe que, se não se esforçar para 
isso, vai acabar assim. Além disso, ele é 
bastante antenado, mas sua antena está, 
muitas vezes, direcionada para o satélite 

“Gatão de Meia Idade”

errado e ele sofre com isso. A atriz Leona 
Cavalli interpreta oito hilariantes perso-
nagens femininos, todos completamente 
diferentes e repletos de humor, que dão 
bossa aos relacionamentos amorosos 

vividos ao longo da história pelo “Gatão”.

  Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 
tel.  3611-3042. Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos 
às 20h. Ingressos: sextas de R$ 20 a R$ 60, sábados de R$ 
30 a R$ 80 e aos domingos de R$ 25 a R$ 70. Até 14/10.

Os atores Leona Cavalli, Oscar Magrini e o ator ventríloquo Yakko Sideratos.

O hoje já é o sufi ciente
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.... QUE É BOM EVITAR A TENDÊNCIA 
PARA CATÁSTROFES...Pare de se preocupar sobre tudo o 
que poderia ocorrer amanhã. Você fi ca agitado sobre coisas 
que nem aconteceram ainda ... e talvez nunca aconteçam. Fi-
que aqui, bem aqui, neste momento. O que está acontecendo 
agora ... o que está ocorrendo aqui mesmo ? Isso é tudo o que 
importa. É aí que sua vida está sendo vivida.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch.
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“Aparecida do Brasil” e “300 anos de Devoção Popular”


