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Prática
religiosa
como a
Cabala

(?) coletiva,
fenômeno 
sociopsi-
cológico

Esquema 
de trabalho
do plantão

médico

Arte feita
em edito-

res de
imagens

Abrevia-
tura de

"torre", no
xadrez

Capital
europeia
da Piazza
Navona

(?) Ribeiro,
baixista

do Parala-
mas

(?) o alvo,
intento do
atirador

Sensação 
comum em

viagens
de barco

É retratado
em "The
Big Bang
Theory"

Órgão da
ONU para
o trabalho

(sigla)

"Rotação",
em rpm
(Física)

A morado-
ra do asilo,
pela idade

Não,
em inglês

Lembrete 
no final de

e-mails
(abrev.)

Colocamos
(frango) em
forno para

dourar

Unidade do
arquipélago
Velho, em

inglês

Dádiva
(?) Caval-

cante,
humorista

General
(abrev.)

Excomu-
nhões

(Catol.)

Ponto de saque, no 
vôlei (ing.)

Vasilha pa-
ra roupas

Cargo de
Romário

Alteração dos fatos em
um processo (jur.)

Responsá-
vel pelas
finanças
de uma

empresa

Marcelo (?): o
professor Tibúrcio

do "Castelo Rá-Tim-
Bum" (TV)

A 3ª vogal

Os dias
em que se
trabalha
Diz-se do

esgoto
sem trata-

mento

Gálio
(símbolo)

O ato de
caráter vil

Um dos
miúdos
do boi
(cul.)

O correio
aéreo
(sigla)

Conjunto
dos em-
pregados
em uma

casa

Circuns-
tância que
diminui a
gravidade
do crime

Petisco

"Com
Açúcar,

com (?)",
sucesso
de Chico
Buarque

3/ace — not — old. 4/nerd. 8/anátemas — in natura. 16/litigância de má-fé.
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Esta quinta é o primeiro dia da lunação. A Lua transitando plena em Libra deixa o astral mais alto pela manhã e bastante 

favorável às relações sociais e à conciliação entre as pessoas, mas a tarde pode ser mais tensa e ocorrer alguma desavença e 

desentendimentos sociais. A Lua em aspecto negativo com Plutão pode trazer à tona emoções densas e disputas de poder na 

segunda parte do dia. A noite deve ser mais calma e boa para acertar tudo. A Lua em harmonia com Saturno estabiliza as 

emoções e deixa tudo mais tranquilo no fi nal do dia.
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Atitudes que tomar com empenho 
e disciplina devem ajudar a superar 
dificuldades. A Lua transitando 
plena em Libra deixa o astral mais 
alto pela manhã e bastante favorável 
às relações sociais e à conciliação. 
Mas pode surgir algum confl ito por 
atitude enérgica demais. 72/772 – 
Vermelho.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Depois das dez da 
manhã terá maior empenho e garra. 
Alcançará alguma das suas metas em 
breve. 65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Branco.

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. 
A Lua em harmonia com Saturno 
estabiliza as emoções e deixa tudo 
mais tranquilo no fi nal do dia. A 
cordialidade nos relacionamentos, 
as ações imparciais e a ponderação 
estarão em alta no fi nal do dia. 
73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Com a Lua nova em Libra ótima 
quinta para os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão pode trazer à tona emoções 
densas e disputas de poder na segun-
da parte do dia. Terá novos objetivos 
profi ssionais, dedique-se a eles e veja 
se aquilo que foi programado está 
sendo cumprido. Precisa resolver 
situações antigas, de forma ousada 
e prática. 78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo a sua volta. À tarde, Vênus 
torna as relações sociais cheias de 
graça e beleza. 94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a 
belezas e a as coisas que tenham 
graça e beleza. O seu lado artístico 
se faz intenso com muita habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Tenha cuidado para que 
suas ambições não o impeçam de ver 
a realidade à volta. 99/199 – Lilás.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
Mantenha a rotina no fi nal do dia, faça 
viagem ou inicie mudança somente 
depois que entrar a Lua em Libra na 
sexta. A noite deve ser mais calma e 
boa para acertar tudo. 54/854 – Cinza.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão pode trazer à tona emoções 
densas e disputas de poder na 
segunda parte do dia. Superando 
alguns problemas, terá melhoria da 
situação material e fi nanceira nos 
próximos meses. Não faça nada por 
si próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto. 89/589 – Verde.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a critica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus fami-
liares e amigos. Com a Lua em seu 
signo pode ser mais tensa e ocorrer 
alguma desavença e desentendimen-
tos sociais. 75/475 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Setembro de 2017. Dia de São Mateus, Santa Ifi gênia, 
São Jonas, Santa Maura de Troyes, e Dia do Anjo Leiazel, cuja virtude 
é a criatividade. Dia da Agricultura, Dia da Árvore, Dia do Fazen-

deiro, Dia do Idoso e o antigo Dia do Radialista. Hoje aniversaria 
o jogador de futebol Djair que faz 46 anos o ex-pugilista Acelino Popó 
Freitas que nasceu em 1975 e a atriz Daniele Suzuki nascida em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é dinâmico e expansivo. Amigável, 
tem muitos contatos sociais e um amplo círculo de amigos. Gosta de 
se divertir e é muito criativo. Aprecia toda atividade que possibilite o 
contato humano e a troca de ideias. Normalmente têm facilidade em 
compreender o que tentam expressar e é solidário com aqueles que 
passam por alguma difi culdade. Não aceita o próprio psiquismo, frequen-
temente bem desenvolvido. Têm boa memória e imaginação ardente, mas 
se aconselha mais coragem frente ao desconhecido. No lado negativo 
pode desperdiçar energias tendo diversos interesses.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, preju-
ízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para transformar as energias negativas em 

positivas: Uma vela violeta (de três ou sete dias), 
um prato branco.Coloque a vela no centro do pra-
to. Acenda-a e leia sete vezes seguidas o Salmo 91 
da Bíblia (caso não queira usar orações, faça seus 
pedidos com intenção e propósito forte durante 
todo tempo em que estiver realizando o ritual). 
Mentalize a solução positiva para seu problema ou 
difi culdade e repita este ritual quantas vezes forem 
necessárias. O salmo deve ser lido todos os dias 
em que a vela permanecer acesa. Ao fi nal do ritual 
jogue as sobras em um local com muito verde, um 
jardim ou um parque.
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Fabiano Al Makul, Sem título (2017).

A Lombardi Galeria, de Ál-
varo Lombardi, inaugura sua 
sede com a mostra “ A Minha 
Poesia Covarde”, do fotógrafo 
paulistano Fabiano Al Makul. 
Composta por 30 imagens 
que exploram o fascínio do 
artista por cenas simples e 
espontâneas, encontradas 
ao acaso, a exposição é um 
aprofundamento na produção 
recente do artista, que chama 
atenção pelo olhar detalhista 
em busca de elementos como 
sombra e luz, conectando as 
cenas através da composição 
de polípticos pautados pela 
cor. Seus personagens são 
todos e nenhum. Na atual 
seleção, o humano aparece 
apenas em poucos registros, 
mas apenas como composição. 
Elementos ordinários do co-

Ivete Sangalo prepara 
para este show um 
set-list especial que 
colocará todos para 
dançarem

O Doce, O Farol, entre 
tantas outras, são só 
algumas das canções 

que não fi carão de fora desta 
grande noite.Ivete passeia 
por diversos gêneros artísti-
cos. Esteve no comando de 
programas de televisão como 
Estação Globo (2005-2008) 
e Superbonita (2015 e 2016 
prepara), além de ter sido 
jurada do programa SuperStar 
e é técnica do The Voice Kids. 
Como atriz, tem no currículo a 
participação em fi lmes, novela 
(Gabriela) e participações em 
seriados (Brasileiras e Brava 
Gente). Ainda na telinha, Ivete 
tem uma participação especial 
como Supertécnica do The 
Voice Brasil (2016).

Serviço: Espaço das Américas, R. 
Tagipuru, 795, Barra Funda. Sexta (29) às 
23h30. Ingressos: a partir de R$ 60. Ivete Sangalo

Estreia no próximo dia 27 
a peça “Do Outro Lado”, com 
Vanessa Gerbelli (que também 
assina a dramaturgia), Ales-
sandra Verney e participação 
especial e direção musical do 
pianista Miguel Briamonte, 
Do Outro Lado se passa no 
pátio de uma prisão fi ctícia, 
onde duas mulheres fazem 
um espetáculo em homena-

gem a uma colega falecida 
há uma semana. Silmara está 
pagando por um crime que diz 
não ter cometido e a cantora 
e musicista Diana é acusada 
pelo marido de tentativa de 
assassinato. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. Quartas 
e quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 40. 
Até 27/10.

Lino está em apuros. Ele e mais dois colegas de traba-
lho entrarão em uma reunião de trabalho onde um deles 
será demitido. A comédia dramática “Bull” escrita pelo 
premiado Mike Bartlett diverte e emociona o público ao 
mesmo tempo que refl ete sobre o bullying nas relações 
de trabalho e a busca desenfreada pelo sucesso. Com 
Bruno Guida, Cynthia Falabella, Gustavo Haddad e 
Gustavo Trestini.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, tel. 3801-1843. 
Sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 50. Até 29/10.

Alegria baiana
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Comédia

Elenco da comédia dramática “Bull”.
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Sinais do Universo
“Seu coração se alegra quando 

você se sente guiado; quando 
percebe que não está sozinho 
e que não é uma folha solta 
ao vento, mas que existe uma 
inteligência conectando tudo, e 
que você faz parte disso - você 
faz parte desse jogo. Então, você 
se sente pertencendo - você é 
uma fl or no jardim do criador. 
Dessa forma não há tristeza. 
Mas, para chegar a esse estado 
de contentamento é preciso 
aprender a escutar a voz da 
intuição e a prestar atenção na 
sincronicidade, porque, por trás 
de uma misteriosa “coincidên-
cia” sempre há uma mensagem 
para você. A sincronicidade é a 
linguagem que o universo utiliza 
para te mostrar os próximos 
passos da sua jornada.”

Sri Prem Baba.

Musical

“Do Outro Lado” - Vanessa Gerbelli e Alessandra Verney

Inauguração com arte

tidiano, a pintura desgastada 
no asfalto, detalhes da arqui-
tetura, destaques da natureza, 
a cadeira vazia. Temas banais 
elevados a categoria de obras 
de arte com a sofi sticação do 

olhar no momento preciso da 
fotografi a.

Serviço: Lombardi Galeria, R. Joaquim 
Antunes, 187, Jardim Paulistano, tel. 2528-
0409. De segunda a sexta das 10h às 19h e 
aos sábados das 12h às 16h.  Entrada franca.
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