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Espetáculo solo de
Rodolfo Amorim, do
Grupo XIX de Teatro,
com a direção de
Antônio Januzelli,
“Galo Índio” ganha
nova temporada

“Galo Índio”
Jonatas Marques

Tati Takiyama

Estreia

solo mostra um órfão,
que tenta retratar o
seu pai ausente a partir
de poucos fragmentos que se
alojaram em sua memória.
Na busca pelos contornos
desse pai, sua própria infância emerge de sua memória
e demonstra o quanto esse
vazio foi determinante na
construção da sua forma de
ver e interagir com a vida.
Um encontro entre pai e
filho. Entre um adulto e sua
criança. Galo Índio remonta
as lembranças do ator e autor
Rodolfo Amorim em relação a
morte de seu pai e o silêncio
criado em torno desse fato
na sua infância em Sorocaba.
O ator pesquisou sobre a
memória e as possibilidades
de exploração da multiplicidade e transformações de
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Luiza Possi.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

O poder de atrair a atenção de alguém
que deseja, será um grande impulso
para melhorar a sua libido e melhorar
a vida sexual. A Lua em Libra Nova
dá a chance de aprender algo novo
ou iniciar treinamentos, já que sua
sede de conhecimento aumentará.
64/564 – Branco.

Dicionário dos sonhos
HOSPITAL – Vê-lo, restabelecimento da saúde. Ser um
paciente, tenha esperança de bons negócios. Sair dele, irá
superar dificuldades. Visitar doentes, aborrecimentos financeiros. Vê-lo cheio de doentes, notícias desagradáveis
lhe serão dadas. Números de sorte: 15, 24, 41, 49 e 83.

Simpatias que funcionam
Para ter de volta o seu ex-amor.: Acorde bem cedo,
pegue 1 copo de vidro que nunca tenha sido usado, encoste na sua boca e diga 3 vezes o nome do seu ex. Vire
o copo de boca para baixo num lugar onde ninguém veja
e deixe lá por 5 dias. Lave o copo no sexto dia e guarde
onde ninguém mais o use. Quando a pessoa amada vier
falar com você, sirva uma bebida qualquer para ela nesse
copo. Não deixe de rezar 1 Pai-Nosso para Santo Antônio
todas as noites até conseguir o que deseja. O copo deve
ser jogado no lixo.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Vem aí um ciclo de vida de fortes
paixões que poderão desviar seu
caminho. Aborrecimentos e humor
pesado no início da noite. Com o Sol
chegando a seu signo sua disposição
emocional e sexual dará alegrias. Espere chegar o aniversário e o seu novo
ano astral para agir. 72/472 – Cinza.

Modifique o ritmo das atividades no
dia a dia, realizando as mudanças
que foram preparadas. Perturbações passageiras não devem ser
muito valorizadas, pois logo irão
desaparecer. Logo as mudanças
preparadas irão acontecer como
esperava quer ocorressem. 34/634
– Verde.
A Lua em Libra na fase Nova dá
um clima de autoconfiança e de
otimismo. Poderá expandir negócios
e agir para aumentar o salário ou
subir de posto. Pessoa interessante
que despertar seu desejo pode ser
mais que uma simples aventura, mas
um novo relacionamento amoroso.
85/485 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Aguarde resultados práticos do que
vem realizando, mesmo que sejam
um pouco mais demorados. Resolva
tudo que exija prudência e honestidade e os assuntos ligados a finanças.
Avance em seus desejos íntimos e
terá logo a realização do que sonha.
97/697 – Amarelo.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O dia não traz felicidade nas relações
amorosas, mas em compensação dá
bons lucros e êxito no trabalho. Controle suas paixões, evitando perdas
que irão surgir repentinamente por
isso. Com o Sol em direção a casa
dois, logo irá ganhar mais dinheiro,
esteja preparado. 82/382 – Branco.

A vida sexual ganha impulso e tende
a ser ativada por novas emoções que
devem surgir. Busque o equilíbrio
emocional e interior, o que contribuirá para aumentar sua afetividade.
Use a força de seu caráter para
desempenhar seu papel social no
ambiente. 18/718 – Vermelho.

Este dia se mostra bem propício para
preparar novos projetos. Canalize
todo o seu talento criativo para o
que necessite de comunicação. Terá
melhoria de sua posição despertando admiração das pessoas à volta.
Aborrecimentos e humor pesado no
início da noite. 78/478 – Amarelo.

O dia é bom para redefinir direções
e descobrir por onde poderá crescer. Mantenha atitudes otimistas,
ampliando seus horizontes e mudando sua rotina. Os conflitos e as
dificuldades serão superados com
o uso da alegria de viver, imprima
seu estilo em suas atividades e será
feliz. 54/354 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 09 de Outubro de 2018. Dia de São Dionísio e companheiros,
São João Leonardo, Santa Públia, e Dia do Anjo Iieialel, cuja virtude é a
alegria. Dia da União Postal Universal, Dia Mundial dos Correios
e Dia do Atletismo. Hoje aniversaria a atriz Maria Cláudia que nasceu
em 1949, o cantor sertanejo Dalvan que faz 67 anos, o ex-jogador de
futebol e comentarista Neto que nasceu em 1966, o ator Mário Frias
que faz 47 anos e cantor Sean Lennon que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra é ao mesmo tempo independente
e humanitário, o que pode beneficiar as pessoas com o seu otimismo
e atitude positiva. Pode demorar a demonstrar seus sentimentos,
pois precisa receber a atenção dos demais. É um tanto reservado,
autossuficiente e muito artístico. Porém, é valente e franco e demonstra através dos olhos, seus sentimentos mais profundos de tristeza e
alegria. Precisa superar a tendência a ser excessivamente sensível e a
ter instabilidade emocional. Quando aprender a prestar atenção à sua
intuição e a canalizar a energia universal, que se encontra à sua volta,
estará no encontro certo do caminho espiritual.
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Filhote de jumento com égua
Número de jogadores do bridge,
Religião afro-brasileira carteado
do Culto de Egum em duplas
País do Leste asiático
que ameaçou revidar
um ataque nuclear
dos EUA (2017)

Avaliação de cursos
superiores pelo MEC
Aceleração comum
em rachas (autom.)

Dois
semestres
Idem
(abrev.)

Os de clientes incluem nome e CPF

Radiano
(símbolo)
Galinha
e faisão
Erva
aromática
Marcello
(?), ator

Cercada
por cães
(a caça)
Remo,
em inglês
Aditivo do
fubá, no
Brasil

Que tem
ressaltos,
como o
bambu
(?)
passant:
de passagem (fr.)

Ctrl+(?),
atalho para copiar
(Inform.)

Drum (?) bass, estilo
de música eletrônica
São convertidos em
pontos, na prova
escolar
Voltar à
(?) zero:
recomeçar

Posição
do prefixo
em uma
palavra

Ia para
baixo (o
elevador)
"Melhor",
no jargão
"mineirês"
Mulheres
que
assistem
parturientes

O sentido
A Pérola da palavra
oposto
ao
do Guamá,
restrito
no Pará

(?) a sorte:
a finalidade de
amuletos

Grande estrutura para
navios e a
área onde
eles
atracam
Keanu
Reeves,
em "Matrix" (Cin.)
Raio
(abrev.)

Nikola
Tesla,
cientista
croata

Pedra do
amolador
de facas
"Quem (?),
consente"
(dito)

Península
grega em
que se situa Atenas
Pedro (?):
o último
monarca
do Brasil

Estilo
de letra
inclinada
(Gráf.)

BANCO

Indivíduos
amancebados
67

Solução

A

É bem mais forte a noção de liderança
e mando nesta terça-feira. O Sol se
aproximando do signo de Escorpião
estimula o romance, a relação sexual
e o amor. O dia favorece a prudência
e as atitudes honestas. Elogie as
pessoas elas vão adorar isso. 87/487
– Branco.

Pode expandir negócios e melhorar os resultados através de novos
conhecimentos. A noite é melhor
evitar assuntos novos e tudo que
exija brilho e destaque. É preciso
usar as emoções na busca por aquilo
que é neste momento o nosso ideal.
22/122 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

D

Esta terça é o dia da lunação. A Lua Nova desde as 0h47 desta terça. A Lua em Libra desde a primeira hora desta
terça entra Nova e por isso é melhor termos cuidado com pessoas que nutrem ambições que desconsideram interesses
dois demais e querem a qualquer custo realizar sua vontade. Pior ainda se forem pessoas com poder de mando
que podem agir de forma a provocar estragos coletivos em suas ações. O final de tarde tende a ser tenso e nervoso.
Será um bom final de dia para o recolhimento. A Lua Nova torna o dia obscuro em relação às possibilidades do
porvir e não vemos claramente o que temos pela frente.
Uma nova oportunidade profissional
deve bater a sua porta. A Lua Nova
ajuda a expandir negócios e agir para
aumentar o salário ou subir de posto.
Mantenha a tranquilidade sobre a
situação financeira, logo irá melhorar
seus ganhos. 78/378 – Cinza.

Oportunidades. Vendo a evidência da manifestação co-criativa. Apenas
quando você estava começando a duvidar que o espírito ouvia as suas
preces e que tem o seu apoio, o Universo o surpreende com oportunidades
e coincidências. Deixe de lado as expectativas de como isso deveria ser e
permita que o Espírito o surpreenda com a sua generosidade. Espere que
recursos inesperados estejam disponíveis e observe as portas que estão
se abrindo, pois estes são realmente os sinais de que caminho é o melhor
para você! Você começa a experienciar muitas coincidências significativas
e isto lhe prova que a sorte está brilhando sobre você. Mas, na verdade,
são os resultados se manifestando do trabalho árduo que você esteve
fazendo sobre amor próprio, auto cura e a expansão de sua luz. Você está
tendo conhecimento do poder de seus pensamentos e compartilhando o
seu belo espírito com o mundo e é exatamente assim que deve ser. Seu
crescimento o levou a esta maravilhosa parceria com o seu próprio Espírito
e esta equipe co-criativa verá o destino se revelando. Pensamento para
hoje: O Universo está cheio de surpresas estabelecidas na sincronicidade
e nas coincidências que você experiencia todos os dias. Permita que o
Espírito o surpreenda e que estas oportunidades se revelem. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, R.
Cojuba, 45, tel. 3079-3438. Sábado (13) às 20h.
Entrada franca.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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Luiza Possi está na estrada com o
show “Piano & Voz”. “O show é feito
de referências minhas como intérprete, há releituras de clássicos do jazz,
MPB e do rock nacional, de Rita Lee
a Raimundos”, conta Luiza. “Músicas
do meu repertório – como “Eu Espero” e “Me Faz Bem” – também fazem
parte do set list”, completa. Ao lado
de Ivan Teixeira, no piano, Luiza tem
viajado o Brasil com esse formato de
show. Já dividiram o palco com ela,
artistas como Alcione, DeMaria, Elba
Ramalho e Enok, sanfoneiro do Trio
Virgulino. Em outubro, a cantora
receberá também Thedy Corrêa,
vocalista do Nenhum de Nós.

Serviço: Vila Maria Zélia, R. Mário Costa
13, Belém, tel. 2081-4647. Sábados às 20h e
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$
20 (meia). Até 11/11.

D
O
S
C
A
D
A
S
T
R
A
I
S

Horóscopo

MPB

leva ao mundo invisível de sua
história: à medida que precisa
aliviar o fardo de sua criança e
desse pai.
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Na década de 1960, Chico Buarque
de Hollanda começava sua carreira nos
palcos e em gravações. Antes mesmo
de completar 20 anos de idade, em
1965, ele lançou pela RGE seu primeiro
registro em disco, o compacto simples
com as músicas “Pedro Pedreiro” e
“Sonho de Um Carnaval”, ambas de sua
autoria. O compacto, raríssimo, volta
agora às lojas em vinil pela coleção
“Clássicos em Vinil” da Polysom, em
parceria com a Som Livre, atual proprietária dos títulos da RGE. “Pedro
Pedreiro”, um dos maiores clássicos
de Chico, já apresentava a riqueza de
letra que iria caracterizar toda a sua
obra, com uma narrativa bem característica de seu trabalho. Virando o disco,
está “Sonho de Um Carnaval”, inscrita
no festival da extinta TV Excelsior,
onde foi defendida e posteriormente
gravada por Geraldo Vandré. Mais
informações : (http://polysom.com.
br/site/).

pensar o pai, feita de dificuldades, imprecisões e faltas,
do que propriamente a morte
em si. Sua forma de enterrar o
pai e compreender sua partida
é desvelar as palavras que o
encobrem. Assim, na tentativa
de traduzi-lo, o confessor nos

2/en. 3/and — mió — oar. 4/lato. 5/ática — enade. 6/doulas.

Nota

uma narrativa. Entrevistas,
relatos de pessoas próximas
desse acontecimento e documentos, foram os materiais
provocadores na construção
desse retrato. Nesse jogo de
rememoração, incomoda mais
ao órfão sua necessidade de
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Serviço: Teatro Pequeno Ato, R. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque. Quintas
e sextas às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 29/11.

Cena do solo “Galo Índio”, solo de Rodolfo Amorim.
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“Roda Morta” aponta para um discurso quase psicótico, que parece ter se consolidado nos últimos anos, em
torno da ditadura militar no Brasil. A partir de 18 De
outubro os atores Biagio Pecorelli, Felipe Carvalho, Ines
Bushatsky, Mariana Marinho e Pedro Massuela tomam
o palco dirigidos por Clayton Mariano, a partir do texto
de João Mostazo para estrear o terceiro trabalho da Cia.
Teatro do Perverto. O espetáculo traça um panorama
histórico farsesco do Brasil desde a época da Ditadura
Militar, trabalhando com clichês do período como luta
armada, perseguição política e violência de Estado – até
a crise atual. Na trama, um grupo de militantes deslocado
no tempo decide sequestrar um ex-torturador que está
em coma em uma clínica para pacientes com Alzheimer.
Com Biagio Pecorelli, Felipe Carvalho, Ines Bushatsky,
Mariana Marinho e Pedro Massuela.
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Em cena, Pedro Massuela,
Mariana Marinho e Biagio Pecorelli.

