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Acordo no
qual o réu
denuncia 

comparsas

Jet (?),
efeito de 
voos pro-
longados

Precede
a prospe-

ção de
petróleo

Local das
travas na
chuteira

de futebol

(?)
Zeppelin,
banda de

rock

Que mere-
cem honras
por suas
virtudes

Doença ca-
nina trans-
mitida pe-
la saliva

Faixa (?):
aumenta
o fluxo
em vias

Soltar
a voz

(o gato)

O objeto
disputado
pelo cole-
cionador

Leandra
(?): atriz
carioca

(?) Barroso:
compôs
"Rancho
Fundo"

"(?) de
Baixo", 

antigo hu-
morístico

Joana
d'(?): a
Donzela 

de Orléans

Que tem
vício de 

beber com
frequência

Hijab ou
xador

Nada, em
francês

Imobiliza
fraturas

Abrigo de
esquimós

Direito, em
francês
O Vazio 

Primordial

Habitat
do pacu

Dançar com
debutante

Amassado
Maratona,

em
espanhol

Grama
(símbolo)
Cansado,
em inglês

Estende-
se na
cama

Arrogan-
te; desa-
forado

D. Maria (?): a Louca Cão mon-
tanhês

Cargo
disputado
por Trump
e Hillary
(EUA)

Filme de
ficção

científica 
dirigido por
Fritz Lang,
foi lançado

há 100
anos na 

Alemanha,
em 10 de
janeiro
de 1917

Emendas feitas
em Emília (Lit.)

Pó perfumado usado
sobre a pele

(?) da
china,

potente 
agrotóxico

Azeite de 
(?), ingredi-
ente da ba-
calhoada

3/lag — led — véu. 4/rien. 5/droit — tired. 7/maratón. 10/metrópolis. 15/estudo geológico.
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Esta segunda é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua em Aquário fi ca fora de curso desde as 08h14 até ingressar em 
Peixes às 11h27. Durante toda a manhã será melhor manter a rotina e não esperar demais dos acontecimentos, já que 
tudo pode ser diferente do esperado. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou. É bom esperar até o 
último momento, para saber como fi nalmente as coisas fi caram. Os problemas e os impasses podem no fi nal, simplesmente, 
desaparecer. No trabalho é preferível se optar por tarefas que exijam atenção minuciosa da mente. Os detalhes aborrecem 
e escapam facilmente! À noite com a Lua em Peixes todos fi cam mais impressionáveis e suscetíveis.
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Mantenha algum isolamento e use 
a criatividade a noite com a Lua em 
Peixes, pois neste signo aumenta a 
capacidade de usar a imaginação. 
Aceite desafi os e ofereça-se para 
missões impossíveis. Precisa manter 
suas emoções sobe controle, pois 
logo tudo irá se acalmar. 78/678 – 
Branco.

Podem se abrir novos horizontes, 
sociedades, parcerias e uniões ini-
ciam ou se rompem. Livre-se do que 
não serve mais, dando espaço para 
novidades. Muita atração para o amor 
e para a relação à dois. Se estiver só, 
poderá se encantar com alguém a 
atrai. 52/152 – Cinza.

Não entre em atrito com amigos, 
colegas e chefes devido ao desgaste 
que isto provoca para sua imagem. 
As atitudes egoístas geram rompi-
mentos e afastam as pessoas. Seja 
mais otimista e saiba adaptar-se a 
situações novas nas relações pes-
soais. 38/338 – Marrom. 

Novidades nas atividades comer-
ciais e domésticas. Precisa aceitar 
as situações do jeito que elas são 
e evitar a rebeldia. Conte com a 
ajuda de colegas de trabalho, para 
suas realizações. Sozinho será mais 
difícil conseguir aquilo que pretende. 
93/293 – Amarelo.

Durante toda a manhã será melhor 
manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos, já que tudo 
pode ser diferente do esperado. Use 
toda a sua habilidade no trato com as 
pessoas, isso ajudará a manter bons 
relacionamentos. 03/203 – Laranja.

Comece a mudar seu rumo, tomando 
atitudes que vem adiando há algum 
tempo. É momento de nos preparar 
para as mudanças usando a imagi-
nação fértil. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações 
que acabem provocando decepções 
depois. 56/456 – Verde.

A Lua em Peixes dá mais a criati-
vidade no fi nal da manhã. Antes 
mantenha a rotina e saiba esperar. 
Da metade do dia em diante a orga-
nização da vida fi nanceira fará seu 
conforto melhorar. Dedique-se a 
encontrar soluções para sua vida e 
das pessoas que ama. 44/144 – Cinza.

Evite às ações que exijam fi rmeza e 
estabilidade. Controle-se para não 
ser levado a certo desequilíbrio 
nos gastos. Atitudes possessivas 
e até passionais provocam crises 
amorosas. Logo virá um novo ciclo 
de vida com maior motivação e boa 
disposição. 34/534 – Azul.

Acentua-se o interesse pela vida, 
pela relação à dois e a realização 
fi nanceira. Faça um plano e come-
ce a tratar de resolver os impasses 
que possam surgir. O vigor e a boa 
disposição ajudam a realizar viagens 
e passeios. Não mude a rotina neste 
começo de semana. 77/277 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias 
nos relacionamentos, contatos so-
ciais e sentimentais recém-iniciados. 
Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável. Aceite 
desafi os e ofereça-se para missões 
impossíveis. Ganhará poder com 
isso. 78/478 – Verde.

Faça como o símbolo de seu signo, 
o peixe, adapte-se, não reme contra 
a maré. Mudanças de posição social 
tendem a tumultuar a vida afetiva 
por isso haja com cuidado. Controle 
a tendência a demonstrar ciúmes 
pela sensibilidade da lua em seu 
signo. 43/443 – Branco.

Os problemas e os impasses podem 
no fi nal, simplesmente, desaparecer. 
No trabalho é preferível se optar 
por tarefas que exijam atenção 
minuciosa. Não se afaste de seus 
ideais, mas não deixe de aproveitar 
oportunidades. Mesmo assim, a 
insatisfação pode fazê-lo cometer 
extravagâncias. 34/634 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 02 de Outubro de 2017. Dia dos Santos Anjos da Guarda, 
São Custódio, São Leodegário, São Domingos Spadafora, São Cirilo, e Dia 
do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o cantor e 
compositor Don Mc Lean que completa 82 anos, o cantor Sting que nasceu 
em 1951 e a atriz Cléo Pires que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra desenvolve um razoável domínio sobre 
suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio, harmonia 
e sabedoria. Adaptável, compreensivo gosta de atividades cooperativas em 
que possa interagir com os outros. Porém com a sua tendência a querer 
agradar pode se tornar excessivamente dependente. Quando desenvolve 
a autoconfi ança supera a tendência a se magoar facilmente com atitudes 
e críticas alheias. Geralmente têm facilidade para as ciências exatas ou 
para o raciocínio analítico. Embora seja um romântico e em busca de um 
grande amor na vida, gosta de viver só e têm hábitos muito próprios dos 
quais não abre mão.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e 
com detritos é um símbolo único de uma vida difícil, 
com problemas e obstáculos que terão de ser en-
frentados daqui para frente. Esteja preparado para 
eles. Água do mar também significa dificuldades na 
vida. Água doce, facilidade. Cair na água limpa pode 
indicar novidades, surpresas agradáveis e se for na 
água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter Sorte e Prosperidade na Vida: Faça em um sá-
bado de Crescente ou Cheia. Prepare um braseiro com 
sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, açúcar 
mascavo e pó de café. Comece a defumar da frente para 
os fundos de sua casa ou estabelecimento comercial. 
Deixe no fi nal embaixo da pia da cozinha. Apague com 
água de chuva e jogue tudo em uma planta verde.
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Cena da peça “Why The Horse?”.

Morrer em cena. Esse foi o ponto de partida do espetá-
culo “Why The Horse?”, do Grupo Pândega. A montagem, 
depois de temporadas de sucesso, volta aos palcos da 
capital para mais oito e completa 100 apresentações. Ao 
lado de Luciano Chirolli, seu parceiro de cena há 23 anos, 
o mais recente trabalho da atriz e diretora Maria Alice 
Vergueiro tem dramaturgia de Fábio Furtado e elenco 
formado por Carolina Splendore, Robson Catalunha e 
Otávio Ortega. A comemoração da 100ª apresentação e 
dos 10 anos do Pândega acontece no dia 14 de outubro, 
sábado, com pocket show de Celso Sim, Danilo Oliveira 
e Mica Matos. Já no dia 13 de outubro a sessão terá o 
grupo Ofi cina Uzyna Uzona como convidado para uma 
intervenção. Aos 82 anos, Maria Alice continua se desa-
fi ando e buscando o novo.

Serviço: Teatro Ofi cina, R. Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 106-2818. Quintas 
(05 e 12) sextas (06 e 13) e sábados (07 e 14) às 21h e domingos (08 e 15) às 
20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exõesBullyng
Na aventura “Miraculos Lady Bug 

contra o Bullyng”, Lady Bug e Cat Noir 
enfrentão um vilão muito cruel que vem 
se alastrando cada vez entre as crianças 
e adolescentes o Bullyng Digital. Ma-
rinette ao ver sua melhor amiga Alya 
ser sempre excluída pelo grupinho 
popular de Chloe, resolve junto com 
Tikki levantar uma bandeira contra o 
Bullyng no colégio, mas o que ela não 
sabe é que Howk Mouth akumatiza Alya 
e a transforma em uma terrível vilã. 
Cabe a Lady bug e Cat noir salvarem 
Paris e a amizade e quem sabe mudar 
o coração de Chloe e SaBrina.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado Extra). 
Domingos (01 e 08) às 17h15. Ingresso: R$ 50 e R$ 
25 (meia).

Patrulheiros 
Caninos

Os cachorrinhos mais amados da 
televisão terão que usar todas as 
suas habilidades em um resgate. O 
vilão prefeito Hundinger sequestra 
um por um da patrulha e aprisiona 
em um canil totalmente escuro e 
sombrio, sem água ou comida. O 
espetáculo traz a conscientização de 
que cães não são meros brinquedos 
e sim seres vivos que precisam de 
carinho e atenção. A plateia faz parte 
do espetáculo, na interação para os 
resgastes dos amigos perdidos.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado 
Extra). Sábado (07) às 17h. Ingresso: R$ 50 e R$ 
25 (meia). 

Pesquisa 
O Grupo XIX de Teatro volta a apresentar 

as cinco peças criadas nas ofi cinas minis-
tradas pelos integrantes do grupo entre 
fevereiro e julho, durante seu Núcleo de 
Pesquisas 2017. A programação chamada 
Remostra traz A Palavra e o Abismo, com 
direção de Luiz Fernando Marques (dias 30 
de setembro e 1º de outubro), In Cômodos, 
com direção de Juliana Sanches (também 
nos dias 30 de setembro e 1º de outubro), 
Plantar Cavalos Para Colher Sementes, 
com direção de Ronaldo Serruya (dias 
07, 08 e 09 de outubro), Invenção Do Eu, 
com direção de Rodolfo Amorim (dias 14 
e 15 de outubro) e Feminino Abjeto, com 
direção de Janaina Leite (dias 04 e 05/11).

Serviço: Vila Maria Zélia, R. Mário Costa 13,  Belém, tel. 
2081-4647. Sábado (07) e domingo (08), às 19h e segunda 
(09) às 20h, sábado (14) e domingo (15) às 20h, Sábado 
(04/11) às 20h e domingo (05) às 19h. Entrada franca.

Cena da peça “O Espectador Condenado à Morte”, com texto de Matéi Visniec.

Escrito em 1985 
durante a ditadura 
romena, “O Espectador 
Condenado à Morte” 
retrata uma sessão de 
julgamento cômica e 
absurda e chega com 
temporada a partir do 
dia 4 de outubro

Encenado pela Compa-
nhia Teatro da Disper-
são, o texto de Matéi 

Visniec tem direção de Thiago 
.Na trama, Procurador, De-
fensor, Escrivão e até mesmo 
o Juiz estão envolvidos em 
uma intensa disputa para 
incriminar um réu. Durante 
uma cômica sessão de jul-
gamento, eles criam provas 
e contam com testemunhas 
pouco confi áveis para con-
vencer um espectador de 
que ele deve ser condenado 
à morte. Para ilustrar um 
julgamento que não segue 
qualquer protocolo e rompe 
com aspectos morais, éticos 
e institucionais, o texto traz 
elementos do Teatro do Ab-
surdo, explicitados na ence-
nação por meio de elementos 
da farsa e da comédia física. 

“O Espectador Condenado à Morte”
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O espetáculo conta com um 
cenário que retrata um tribu-
nal com o mínimo de objetos 
cênicos, e utiliza recursos 
tecnológicos: ao longo da nar-
rativa, pessoas da plateia são 
fotografadas e apresentadas 
em um telão como “evidên-
cias” que reforçam algumas 
das teorias apresentadas pelos 

advogados. Serão realizados 3 
debates após apresentação do 
espetáculo (ainda falta confi r-
mar nomes e palestrantes): Em 
8/10, Matéi Visniec e o Teatro 
do Absurdo, dia 22/10, A bana-
lização do ódio e as ameaças 
aos Direitos Universais e 29/10, 
As novas arenas de construção 
do discurso de ódio. Com An-

dré Camargo, Cadu Batanero, 
Caio Balthazar, Drica Czech, 
Guilherme Iervolino, Patrícia 
Vieira Costa, Raphael Nes-
pule, Rony Álvares, Vanessa 
Rodrigues.

Serviço: Funarte, Al. Nothmann, 1058, 
Campos Elíseos, tel. 3662-5177. De quarta 
a sábado às 20h30 e domingos às 19h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 12/11.

Último ensaio
Divulgação

Imersão
Faça um Compromisso
O momento chegou para se envolver completamente em um projeto 
ou em um compromisso com você, de que esteve se afastando. Esta 
imersão é um caminho para um verdadeiro renascimento que você 
esteve esperando para si mesmo, e no entanto, uma parte de você 
tinha medo de se decidir fi nalmente. O momento chegou para respirar 
profundamente, tranquilizar-se e se envolver totalmente na mudança. 
É hora de remover a zona de conforto que o manteve seguro por muito 
tempo. Tenha fé sufi ciente em si mesmo e saiba que as suas amizades e 
relacionamentos estarão aí quando você retornar. Agora é o momento 
de reivindicar o seu prêmio e buscar o que você esteve procurando.
O Mantra para hoje é: “Meu tempo é precioso. Meu tempo é brilhante. 
Meu momento é bom. Meu momento é adequado. Meu momento para 
agir é agora.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.


