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Em (?):
condição
física de
atletas

Fruta
cítrica se-
melhante
ao limão

Lembrete
no final
da carta
(abrev.)

(?) do
Sodré,
praça 

de Lisboa

Em
tempos

passados

Pena usada
como orna-
mento de
chapéus

Ondas
Médias
(sigla)

Condição
do

vacinado

Interjeição
comum na

fala do
gaúcho

"Pai (?)",
novela

dos anos
1970

Inédito nas Olimpía-
das, foi formado por
10 atletas, incluindo

sírios (Rio 2016)

São utilizadas por estu-
dantes para memori-
zação de conteúdos

Produto
da pâtis-

serie

Ivone (?),
cantora
Mar, em
inglês

Revestem 
as paredes
das cata-
cumbas
de Paris

Celebra-
ções ma-
trimoniais

Alexandre Herculano,
autor de "O Bobo"

Lina (?) Bardi,
arquiteta

Rio
italiano

Maior ave 
da Austrália

ou Xbox

Ciclone permanente
formado nas extremi-
dades da Terra, pro-
voca ventos glaciais

nos EUA e
Canadá

Doença
(?): seu 

tratamento
consiste 

numa dieta
sem glúten

(Patol.)
Acepipe

Nome da
letra "H"

Estrangei-
ra (pop.)

Botão de 
filmadoras
Veste de 

formandos

Destrezas

Recurso
sonoro da

poesia

Portanto

(?) Mendes,
município

de MG

Sociedade
Anônima
(abrev.)

Sinal

Morador
da roça

Consoan-
tes de "rol"

A 2ª vogal
Kurt (?),
vocalista 

do Nirvana

Tim Maia:
o Síndico

(MPB)
Lavrar

Playstation

Tipo de divisão celular (Biol.)

3/sea. 4/arno — bolo — elói. 5/cidra. 6/cobain. 9/ossaturas — videogame. 12/vórtice polar.
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Esta segunda é o sexto dia da lunação. Desde a 01h02 da manhã a Lua transita em Sagitário tornando o estado de espírito mais 

otimista e mais positivo que pode haver. As pessoas estão mais diretas, espontâneas e confi antes nas suas atitudes. Esperam o 

melhor dos outros, e suas expectativas estão elevadas por causa de um entusiasmo contagiante. Tudo parece possível. As pessoas 

estão expansivas e amigáveis e de alguma maneira em alguma área de suas vidas sentem necessidade de apostar em algo melhor. 

Ninguém está disposto a ouvir problemas, lamurias ou aturar o baixo astral dos outros.
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Começará a sentir forte atração 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. A Lua em Sagitário ajuda a 
redefi nir direções e descobrir por 
onde melhorar. Evite confusões e 
aguarde novas propostas e opor-
tunidades que irão surgir e que o 
ajudarão a e evoluir. 78/578 – Branco.

A proximidade de uma pessoa espe-
cial em sua vida lhe dará muito prazer. 
A palavra dita de forma impensada é 
que pode se tornar obstáculo sério 
e duradouro. É tempo de construir 
sólidas relações. A vida a dois vai 
melhorar pela sua sensualidade e 
afeto. 65/365 – Azul. 

Lua transita em Sagitário tornando 
o estado de espírito mais otimista 
e mais positivo que pode haver. 
Sendo mais compreensivo e amis-
toso, poderá aproximar-se com 
mais confi ança e demonstrar suas 
intenções. O talento teatral pode 
ajudar a obter a atenção de todos. 
77/577 – Amarelo.

A Lua transita em Sagitário fazendo 
com que o desejo seja por novidade.  
Por isso estar ao lado de pessoa que-
rida e com quem se relaciona bem 
reforça bastante a sua autoconfi ança. 
Desde que o ambiente seja positivo e 
harmonioso o que fi zer trará sucesso. 
46/546 – Azul.

O contato com um maior número de 
pessoas abrirá sua mente para novas 
possibilidades. As pessoas estão mais 
diretas, espontâneas e confi antes nas 
suas atitudes. Esperam o melhor dos 
outros, e suas expectativas estão 
elevadas por causa de um entusiasmo 
contagiante. 82/282 – Amarelo.

Tensões em alguns setores de sua 
vida podem afetar o relacionamento 
amoroso. Fortaleça seus desejos, 
encontrando forma de colocá-los 
em prática com ajuda de pessoas 
em quem confi a. Dia favorável à 
relação com as outras pessoas e para 
a atividade social. 89/389 – Verde.

Precisa superar as pendências emo-
cionais e não fi car remoendo mais 
situações do passado. Tome atitude 
na hora certa, sem vacilar ou voltar 
atrás depois que se decidir sobre qual 
o caminho deverá seguir. Aguarde o 
aniversário para agir, antes pode ter 
perdas. 83/483 – Verde.

As pessoas estão expansivas e 
amigáveis e de alguma maneira em 
alguma área de suas vidas sentem 
necessidade de apostar em algo 
melhor. Procure combater os exces-
sos e mantenha hábitos saudáveis 
nesta semana. Realizar coisas novas, 
inéditas e pioneiras poderá dar bom 
resultado. 92/392 – Azul.

A realização pessoal e a valorização 
da vida são pontos altos. Momento 
de manter o ânimo e obter boas 
soluções para a carreira profi ssional. 
Não se aventure por caminhos que 
pareçam atraentes, mas que o levarão 
a desorientação pessoal nesta segun-
da-feira. 23/323 – Marrom. 

Iniciar nova atividade ligada a 
pesquisas, meio de comunicação 
ou descobertas cientificas será 
fundamental para renovar sua 
mente. Procure opções que tragam 
renovação através do contato com 
pessoas diferentes e haja de uma 
maneira inatingível para se tornar 
desejável. 63/263 – Violeta. 

Assuntos sociais e familiares estão 
em alta e ajudam a manter o equi-
líbrio fi nanceiro e ajudam a ganhar 
mais dinheiro. A palavra dita de for-
ma impensada é que pode se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança em 
um relacionamento. 33/633 – Azul.

Dê o melhor de si dispondo-se a 
reconhecer as suas defi ciências. Este 
é o momento de modifi car atitudes, 
evitando perdas por atitudes dúbias 
e indecisas que podem se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança entre 
as pessoas a sua volta. 23/123 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 25 de Setembro de 2017. Dia de Santa Amélia, São 
Herculano, Santa Aurélia, São Cléofas, São Vicente Stambi, e Dia do 
Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Dia da Tia Solteirona, 

Dia Nacional do Trânsito e o Dia do Rádio. Hoje aniversaria 
o ator Michael Douglas, que nasceu em 1944, o ator Mark Hamill 
(o Luck Skywalker de Guerra nas Estrelas) que faz 65 anos, o ator 
Will Smith que nasceu em 1968, e a atriz Catherine Zeta-Jones, 
que faz 48 anos. 

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra tem uma forte energia mental que o 
ajuda a perceber todos os fatos e chegar a uma conclusão mais rápida 
do que qualquer um. O sucesso e a felicidade são seus quando aprende 
a confi ar nos seus instintos e desenvolver a paciência e a perseverança. 
Raramente dá um passo em falso, sendo normalmente rápido em suas 
ações e reações. Não gosta de se arriscar e acredita piamente em seus 
próprios talentos e em sua força de trabalho. No lado negativo precisa 
aprender a confi ar nos seus sentimentos e intuição em vez de se manter 
cético duvidando de si mesmo.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, 
nas manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal 
grosso em cada cômodo de sua casa, mas não deixe 
que ninguém veja. Enquanto isso, mentalize que está 
neutralizando todas as energias negativas. Reze 1 
Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo proteção e sorte 
para a sua família. Varra o sal grosso nas manhãs de 
quinta-feira e jogue no lixo.
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Luciana Borghi 

“Na Casa do Rio 
Vermelho” - o amor 
de Zélia e Jorge, peça 
com texto e direção 
de Renato Santos 
e interpretação de 
Luciana Borghi

A peça estreou este 
ano em Salvador, no 
dia do aniversário de 

Zélia Gattai (2 de julho), no 
atual memorial Casa do Rio 
Vermelho, onde o casal de 
escritores viveu cerca de 40 
anos. Depois seguiu em car-
taz na cidade durante todo 
mês em ocasião do centená-
rio da autora, fotógrafa e me-
morialista na Fundação Casa 
de Jorge Amado, no coração 
do Pelourinho e no próprio 
Memorial, aos domingos e 
agora chega a São Paulo 
para depois iniciar turnê 
pelo país. Zélia Gattai é con-
siderada uma das melhores 
escritoras memorialistas do 
país, que infl uenciou várias 
gerações de mulheres brasi-
leiras. A construção da peça 
é uma composição de fatos 

As Galvão

“As Galvão” em espetáculo que revisita a trajetória 
de sete décadas na música sertaneja das irmãs Mary 
e Marilene Galvão. Um palco, um microfone. É assim 
que a se sente em casa e dá seu melhor recado, con-
tando “causos” e cantando. E tudo de forma simpáti-
ca, engraçada, comovida, sincera e afetuosa. A cada 
show que faz, o duo sabe da responsabilidade de dar 
o melhor de si no palco e intui o que o público está 
querendo ouvir. E é o público, então, quem passa a 
ser o diretor musical do espetáculo. Um fato que dei-
xa Mary e Marilene felizes é saber que suas canções 
já embalaram muitos romances por todo o Brasil.
Por onde passam deixam impressos o valor, a digni-
dade e o respeito com que a música sertaneja pode e 
deve ser levada ao público, seja ele urbano ou rural. 

Serviço:Teatro Santos Dumont, Av Goiás, 1111, São Caetano do Sul. Sábado 
(30) a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

“Na Casa do Rio Vermelho”
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relatados por seus amigos e 
familiares, trechos de obras 
e entrevistas, além de uma 
intensa pesquisa do diretor 
e da atriz sobre a vida e obra 

de Zélia. Tudo acontece num 
simples momento em que Zélia 
vai se despedir sozinha da casa 
do Rio Vermelho e acaba por 
se transformar personagem de 

sua própria história.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, 
R. Cojuba, 45B, Itaim Bibi, tel. 3079-3438. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos  às 
19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 28/10.

Sertanejo com classe 
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A grande invocação

Do ponto de Luz na mente de Deus,
que fl ua Luz à mente dos homens,
e que a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus
que fl ua amor ao coração dos homens,
que Cristo retorne à Terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida,
que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
propósito que os mestres conhecem e servem.
Do centro a que chamamos a raça dos homens
que se realize o plano de Amor e de Luz
e feche a porta onde se encontra o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder
restabeleçam o Plano Divino sobre a Terra hoje
e por toda a eternidade.
Amém.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
O espetáculo ‘Garota de Ipanema, o 

musical da Bossa Nova’ estreiou dia 22. 
A peça tem narrações e imagens que 
representam toda a história da Bossa 
Nova e a sua importância para a nossa 
música. O musical é dividido em quatro 
partes: Na primeira são abordadas as 
histórias e curiosidades sobre o nome 
‘Bossa Nova’; na segunda a origem do 
estilo musical, as infl uências do passado 
e como o cenário musical brasileiro 
propiciou o surgimento do movimento; 
o terceiro bloco trata dos costumes dos 
artistas da época e os locais onde se 
reuniam para criar; e o último mostra 
como a Bossa Nova ganhou o mundo. 
Os artistas interpretam composições 
que fi caram na memória afetiva de toda 
uma geração, como ‘Samba de uma nota 

só’ (Tom  Jobim e Newton Mendonça), 
‘Ela é carioca’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), ‘Samba da minha terra’ (Do-
rival Caymmi), ‘O Barquinho’ (Roberto 
Menescal e Ronaldo Bôscoli), ‘Chega 
de saudade’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), ‘Minha namorada’ (Carlos 
Lyra e Vinícius de Moraes), ‘Garota 
de Ipanema’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), entre outras. Com, Andrea 
Marquee, Ariane Souza, Eduarda Fadi-
ni, Fabi Bang, Myra Ruiz, Claudio Lins, 
Marcelo Varzea, Nicola Lama, Tadeu 
Freitas e Jhafi ny Lima. 

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa Lobos),  Av. 
das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. Sextas 
às 21h30, sábados às 21h e aos domingos às 20h30. 
Ingressos: Sextas e domingos de R$ 50 a R$ 140, aos 
sábados de R$ 50 a R$ 160.

‘Garota de Ipanema,
o musical da Bossa Nova’
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