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Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. Nesta quarta a Lua forma aspecto negativo com Saturno desde cedo e 
fi ca fora de curso durante todo o dia. Por isso tanto a parte da manhã como a tarde devem ser bastante pesadas. Melhor 
não esperar demais de acontecimentos que podem ter resultado oposto ao que espera. É preciso trabalhar mais e pode 
ser bastante exigido nas suas atividades. Às 17h41 a Lua ingressa em Áries e o astral vai ganhar intensidade. Pode 
estar impaciente e querer resolver todas as questões que fi caram pendentes nos últimos dias imediatamente. Porém o 
melhor é não se precipitar.
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Nesta quarta a Lua forma aspecto 
negativo com Saturno desde cedo 
e fi ca fora de curso durante todo o 
dia. Por isso tanto a parte da manhã 
como a tarde devem ser bastante pe-
sadas. Facilidade em se manifestar 
os sentimentos trazendo boas novas 
nesta quarta. 77/477 – Cinza.

Haverá um ritmo mais acelerado 
devido ao ingresso da Lua em Áries 
no fi nal da noite. Ótimo para comprar 
e vender roupas, acessórios e se 
vestir melhor. Controle as emoções 
e aceite as situações do jeito que elas 
são. Precisa fi car próximo de quem 
te atrai e você ama. 29/429 – Azul.

Mantenha o trato com as pessoas 
e terá bons relacionamentos pes-
soais desde madrugada. Os rumos 
podem mudar até nos menores 
atos e intenções. A disposição nos 
relacionamentos deve ser mantida, 
pois o dia pode acarretar desenten-
dimentos. 60/560 – Amarelo.

Precisam de maior segurança e 
harmonia no seu lar para evitar 
perturbações. Precisa manter o bom 
humor e aproximar-se das pessoas 
que ama. O dia não é bom para as-
suntos de dinheiro, mas benefi cia a 
saúde e o restabelecimento de suas 
energias vitais.  46/546 – Branco.

Melhor não esperar demais de acon-
tecimentos que podem ter resultado 
oposto ao que espera. É preciso 
trabalhar e podemos ser bastante 
exigidos. As viagens e contatos com 
suas raízes fazem muito bem. Fique 
perto dos seus familiares e de pessoas 
que o atraem. 89/589 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e 
fazer novas conquistas pessoais 
daqui para frente. Através da orga-
nização e de uma maneira nova de 
agir, a vida fi nanceira deve melhorar 
muito a partir desta quarta, seu dia 
favorável da semana. 95/695 – Verde.

Às 17h41 a Lua ingressa em Áries 
e o astral vai ganhar intensidade. 
Nova atividade e novo rumo serão 
tomados depois que passar o ani-
versário. Pode estar impaciente e 
querer resolver todas as questões 
que fi caram pendentes nos últimos 
dias imediatamente.  21/821 – Verde.

Use a força do pensamento positivo 
para alcançar seus intentos. O dia 
favorece tudo que seja feito com 
grande esforço, valorizando a ação 
e a percepção. Cuidado com con-
fusões evite-as e logo terá maior 
apoio dos que trabalham ao seu 
lado. 47/347 – Azul. 

Para quem deita tarde ou levanta 
cedo é bom aproveitar a madrugada, 
boas conversas e animação. Ótima 
manhã para comprar e vender rou-
pas, acessórios e se vestir melhor. 
Poderá alcançar uma melhor posição 
para aumentar o seu conforto pesso-
al. 09/209 – Marrom.

É um momento em que o humor geral 
está voltado para a extroversão e para 
uma alegria contagiante. Mantenha 
a calma, pois precisa manter-se 
bem-humorado e fi car ao lado de 
pessoas confi áveis e amigas nesta 
metade de semana para sentir-se 
bem. 43/443 – Azul.

Permaneça junto de pessoas que 
levantem seu astral. Propício para 
fazer pedidos e propostas enquanto 
a Lua estiver em seu signo. A quarta 
não é um dia muito favorável à 
relação com as outras pessoas, po-
dendo acarretar desentendimentos. 
34/134 – Verde.

Desde a madrugada, a Lua fora de 
curso aconselha a fazer apenas o que 
foi programado. É um momento em 
que a originalidade, a inventividade 
e a uma fase com novas oportunida-
des e maior motivação para dizer o 
que sente pelas pessoas queridas. 
61/161 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Outubro de 2017. Dia de São Francisco de Assis, São 
Amônio, São Petrônio, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. 
Dia da Natureza, Dia Mundial dos Animais, Dia da Ecologia, Dia 

do Cão, Dia do Poeta, Dia Universal da Anistia e Dia Interameri-

cano do Rádio. Hoje aniversaria a atriz Susan Sarandon que faz 70 anos, 
a cantora Lúcia Alves que nasceu em 1948, o cantor Jon Secada que faz 
54 anos e a atriz Alicia Silverstone que nasceu em 1976. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é prático e determinado podendo ser 
bem sucedido através do trabalho duro e ordeiro. Preocupado com a sua 
segurança quer construir bases sólidas para si e para sua família. Honesto, 
franco, justo precisa superar a tendência a se preocupar demais com o futuro 
e as fi nanças, pois isso pode trazer períodos de instabilidade emocional. 
Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência 
com os conceitos sutis e etéreos. Costuma ter inocência natural e viver 
em um mundo muito próprio, adaptando-se ao meio externo por questões 
apenas de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar 
outra pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. 
Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, 
viagem. Prendê-lo, irá superar difi culdades. Fazer 
parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa: Mantenha três 
dentes de alho descascados dentro de um copo com 
água no ambiente principal de sua casa ou atrás da 
porta da sala. Quando a água fi car turva, jogue-a em 
água corrente e mantenha o mesmo alho, enquanto 
ele se manter branquinho.
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Humor
Na comédia Homem é Tudo 

Igual, Não Vale um Real!, um 
Terapeuta e Palestrante que 
aparenta ser um defensor impar-
cial dos homens, mas que tenta 
de várias maneiras pacificar o 
relacionamento entre homens e 
mulheres, através de situações 
divertidíssimas, e de conselhos e 
exemplos pra lá de controvertidos 
que arrancam muitas gargalhadas. 
Com Guilherme Oliveira.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadei-
ro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Sábados às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 25/11.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Na peça “Hortance, A Velha” mostra uma 
mulher pioneira, empoderada, com uma alma 
livre, a frente do seu tempo e que acabou ven-
cendo diversas barreiras. Entre elas, foi expulsa 
de casa por ser “moderna demais”, tornou-se 
dona de um cabaré que recebeu diversas per-
sonalidades, como Shakespeare, Nero, Getúlio 
Vargas, Stalin, Sartre, Simone de Beauvoir e 
Che Guevara. Agora, quase centenária, revisita 
um apanhado de histórias que viveu e pessoas 
que conheceu. Mas Hortance já está um pouco 
esquecida, devido à idade, e confunde as his-
tórias, os tempos e as biografi as de todos que 
passaram por sua vida. A partir de todas estas 
lembranças, a Velha preenche os dias e reconstrói 
de maneira cômica e emocionante sua própria 
vida, afi rmando a dignidade de envelhecer ten-
do-a vivida por inteiro. Dentro das paredes do 
cabaré, Hortance vive com um amontoado de 
recordações que acumulou ao longo da vida, 
além da companhia da irmã Aliquianni e de um 
gambá. Ao mesmo tempo em que se encontra 
imersa nesse universo particular, ela não está 

Infantil
O espetáculo “Peter Pan” 

reafirma a importância de 
aproveitar a fase infantil, 
mostrando o personagem 
Peter Pan que é uma criança 
e não desejar crescer. Além 
disso, o espetáculo é de fácil 
compreensão para as crianças, 
e agradável para adultos, com 
aventuras na Terra do Nunca 
e muita animação.

Serviço: Teatro Eva Wilma, R. Antônio de 
Lucena, 146,  Tatuapé. Quinta (12) às 16h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 

Diálogos 
Acrobáticos
O espetáculo Vaudeville 

apresenta variedades em que, 
assim como nos cabarés antigos, 
os números circenses fazem 
junções com a poesia, a dança, 
o teatro, a mimica. Vaudeville se 
caracteriza pela singularidade 
na qual os artistas apresentam 
suas habilidades, sem uma 
ligação em comum, propondo 
a junção de pesquisas cênicas 
pautadas no universo do circo 
contemporâneo, e seus núme-
ros estão diretamente ligados 
ao universo particular e íntimo 
de cada artista. As criações 
resultam em belas imagens sur-
realistas desenvolvendo ações 
cotidianas de formas inusitadas.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 
554, Santa Paula, São Caetano do Sul, 
tel. 4223-8800. Sexta (06) às 20h. En-
trada franca. 

Como as religiões 
afetam a sociedade,
a política e até 
mesmo a economia 
de um país?

Investigar isso e outros 
aspectos da obstinação 
religiosa é um dos obje-

tivos de “ANTIdeus”, último 
espetáculo da mostra Teatro 
de Contêiner Convida Carlos 
Canhameiro.Em um paí s in-
determinado seu presidente 
sanciona lei revogando os 
feriados religiosos como fe-
riados nacionais, em respeito 
à  laicidade do governo. Com 
essa premissa ANTIdeus tem 
iní cio e seus desdobramen-
tos entre as mais diversas 
camadas sociais sobre deus 
e a polí tica ou a polí tica de 
deus. Com uma narrativa 
não linear, ANTIdeus apre-
senta uma série de quadros 
mesclando dramaturgia e 
música. A montagem traz 
seis atores no elenco, sendo 
que quatro são músicos e 
marca a estreia do cantor e 

Cena da peça “ANTIdeus”.

O ator Tuca Andrada mostra sua vertente musical no 
show “Orlando Silva - Nada Além”. O ator e cantor presta 
uma homenagem aquele que fi cou conhecido como “O 
cantor das multidões”, Orlando Silva (1915-1978), ídolo 
da Era do Rádio. Composto por 20 músicas marcantes da 
carreira desse grande cantor brasileiro, Tuca vai contando 
fatos e passagens da carreira de Orlando e pontuando a 
importância dele para a música brasileira. No repertório 
Lábios Que Beijei (Orlando Silva/Leonel Azevedo), Nada 
Além (Custódio Mesquita/Mario Lago), entre outros.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300.Terça (10) às 21h. Ingressos: R$  80 e R$ 60.

Tuca Andrada.

Deuses

bailarino Lineker como ator 
no teatro. O enredo gira em 
um jantar entre amigos, que 
discutem como a revogação 
dos feriados religiosos afe-
tariam as principais religiões 
presentes na bíblia cristã,  
islamismo, judaísmo e cristia-
nismo (católico e protestante) 

e também a sociedade. A 
reunião dos amigos é entre-
cortada por solilóquios que 
contam diferentes histórias, 
como um homossexual que 
quer engravidar de um anjo ou 
uma criança assassinada por 
guerras religiosas e também 
a própria visão do presidente 

sobre o decretro eliminando os 
feriados religiosos. Com Pau-
la Mirhan, Marilene Grama, 
Ernani Sanchez, Daniel Gon-
zalez, Lineker e Rui Barossi.

 
Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, 

R.dos Gusmões, 43, Luz. Sábado (07) a 
segunda (09) às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia).
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Celebre!
A vida deveria ser uma celebração contínua, um festival de 
luzes por todo o ano. Somente então você pode se desen-
volver, você pode fl orir. Transforme pequenas coisas em 
celebração... Tudo o que você faz deveria expressar a si 
próprio; deveria ter a sua assinatura. Então a vida se torna 
uma celebração contínua.

Osho.
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“Hortance, A Velha”

sozinha, em um dos momentos mais tocantes, 
Hortance vê no público sua companhia como 
clientes do cabaré para recriar essa jornada. 
Com Grace Gianoukas.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 2233, Cerqueira César, 
tel. 3069-2286. Sábados às 21h30 e d omingos 18h. Ingresso: R$ 80. 
Até 29/10.

Cena da peça “Hortance, A Velha”.
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