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Áries: Momento de definição no campo do 
trabalho e das instalações e instrumentos de 
atuação. Acrescente aquilo que você quer que 
faça parte de sua atuação. 
Touro: Momento de definição no amor e nos 
empreendimentos pessoais. Veja os avanços 
que foram possíveis. Acrescente ainda algu-
ma criação pessoal nestes assuntos.
Gêmeos: O momento é de definição para os 
assuntos familiares e de sua residência. Tal-
vez possa construir mais se você se dispuser a 
dar mais de si ou de seus recursos.

Câncer: A reorganização das rotinas, assim 
como do modo de comunicação e de pensar, 
está chegando ao seu auge. Seja mais pessoal 
e faça as coisas do seu jeito.
Leão: Entre em contato com as questões 
financeiras, sem receio de que isso lhe seja 
incômodo demais. Há algo dos recursos mate-
riais precisa ser mais bem organizado. 
Virgem: Um dia importante, pois define sua 
atitude diante da vida. De preferência esta 
atitude deveria estar alinhada com seus 
ideais e com os projetos que busca. 

Libre: Momento em que se pode definir uma 
superação de problemas e pendências; e 
perceber que é preciso mais paciência ainda 
diante deles. Tudo está mais claro.
Escorpião: Momento de atividade social e 
afetiva, bom para estar junto às pessoas e 
participar dos ambientes amistosos. Trabalhe 
em prol de realizar seus sonhos mais pessoais.
Sagitário: Ponto culminante nas definições 
de trabalho e da profissão. Mas talvez não 
seja o caso pensar só em você, e sim na con-
tribuição que esteja dando para o ambiente.

Capricórnio: Momento de dividir e distribuir o 
que sabe, divulgando o conhecimento e sendo 
generoso com as pessoas. Boa satisfação nos 
estudos e na atividade intelectual
Aquário: A Lua Cheia estimula os processos 
de transformações e regeneração, que atin-
gem o seu ápice. Pode ser momento de crise 
ou de alívio. 
Peixes: A Lua Cheia em Peixes estimula tre-
mendamente as emoções e a sensibilidade, 
que são naturalmente imensas. É tempo de 
viver seus sentimentos com as pessoas.
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Solidariedades Negras na Sala Redenção

Audições comentadas de música nórdica

Navegando os mares sonoros de Tim Maia

A partir desta quinta-feira, a Sala 
Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 
333) inicia a exibição da mostra 
de documentários Solidariedades 
Negras, em parceria com o Depar-
tamento de Educação e Desenvol-
vimento Social da Ufrgs. O evento 
integra o calendário de atividades 
alusivas ao sesquicentenário da 
Sociedade Floresta Aurora, o mais 
antigo clube negro brasileiro. As 
produções escolhidas tratam dos 
diferentes modos pelos quais fo-

ram constituídas redes de solida-
riedade, desde o fim do século XIX, 
por meio de organizações sociais 
e espaços de vivência religiosa das 
populações negras no Sudeste e 
no Sul do Brasil. 
A mostra permanece em cartaz 
até o dia 26 de setembro, com 
sessões de segunda a sexta-
-feira, às 15h e 19h, sempre com 
entrada franca. Confira a progra-
mação completa no site do Jornal 
do Comércio.

Nesta quinta-feira, às 19h, o Insti-
tuto Ling (rua João Caetano, 440) 
recebe o segundo encontro das 
Audições Comentadas de Música 
Erudita, que combina bate-papos 
sobre arte com pequenos recitais, 
ministrados pelos pianistas Olin-
da Allessandrini e Tiago Halewicz. 
Nesta edição, o tema será os paí-
ses nórdicos, mostrando a produ-

ção da Islândia, Noruega, Suécia, 
Finlândia e Estônia e de compo-
sitores como Arvo Pärt, Edvard 
Grieg e Jean Sibelius.
Os ingressos estão disponíveis 
no site do Instituto Ling, no valor 
de R$ 40,00. Os participantes 
também podem adquirir o in-
gresso para os próximos encon-
tros separadamente.

O Bar Ocidente (avenida Osval-
do Aranha, 960) realiza amanhã, 
às 21h, mais uma edição do Mês 
do Tim Maia, com o Projeto Tim 
Maia Lado B. Integrando a inicia-
tiva Ocidente Acústico, o espetá-
culo nasceu da vontade de alguns 
músicos gaúchos - integrantes de 
bandas já conhecidas, como Si-
nuca de Bico, Ultramen, Relógios 
de Frederico e Funkalister - em 
tocar músicas nunca antes inter-
pretadas em qualquer outro tribu-
to ou projeto dedicado ao ‘Síndi-

co’ na Capital. É possível adquirir 
os ingressos, a partir de RS 25,00, 
pela plataforma Sympla.
Atualmente, o Projeto Tim Maia 
Lado B é formado por Mauricio 
Nader (voz), Chico Paixão (gui-
tarra), Everton Velásquez (baixo), 
Leonardo Boff (teclados) e Diego 
Silveira (Bateria). O repertório do 
espetáculo contará com clás-
sicos retirados de álbuns como 
Disco Club (1978), Reencontro 
(1979) e Descobridor dos Sete 
Mares (1982).

Filmes como Meu chão integram mostra que vai até 26 de setembro
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