
Serviço: Teatro Municipal Da Moo-
ca Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 
955, Mooca, tel. 2605-8007. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 
19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 
Até 26/11.
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PAT
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KEPLERRC
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BASAD
CAUCASIANA

A

Aparelho
para toma-
das aéreas

da TV

Natalie Port-
man, atriz
de "Cisne
Negro" 

Nono (?): 
o último da
gestação
humana

(?)
Teixeira,
deputado
da Rede

Escola
Naval
(sigla)

Armação 
circular da
cesta de
basquete

Nascido no
país entre 
Suriname e
Venezuela

Santa (?),
bairro

histórico
carioca

(?)-de-
elefante, 

arbusto do
paisagismo

Peça que
imobiliza
membro
fraturado

O de Xan-
gai tem a 

maior rede
do mundo

Johannes
(?): criou
a "física
celeste"

(?) negra,
pandemia
do século

XIV

Correio
Aéreo

Nacional
(sigla)

Conselho 
Regional de
Corretores
de Imóveis

Triste, 
em inglês

Iodo
(símbolo)

Descer de
montaria

Editor
(abrev.)

Habitação
Krav (?),

luta
marcial

(?) pulmonar: acúmulo
de líquido que pode
ser causado pela

pneumonia

Profissão
de Felipe
França
O canto

agradável
de se
ouvir

Edvard
Munch, 

pintor de
"O Grito"

Insinuante 
(a imagem)

Divisão
telefônica

Filtros que
ajudam na navega-
ção em lojas on-line

A moto com escapa-
mento livreA do 

casamen-
to civil

costuma
ser rea-

lizada em
cartório

Nêutron
(símbolo)

Motivação que pode ajudar um
time a
virar o
jogo

Registrara em
concurso
público

Generosa
Exprime 

admiração
(interj.)

Ave que
canta 15
dias por

ano

Em trajes
de Eva

Diz-se da
pessoa

branca de 
ascen-
dência

europeia

3/sad. 5/peste. 6/kepler. 7/guianês. 8/uirapuru. 14/câmera suspensa.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o sexto dia da lunação. Lua em Sagitário fi ca fora de curso a tarde até ingressar em Capricórnio a noite. A Lua 

faz um aspecto negativo com Saturno que pode trazer cobranças e desânimo. O melhor será cumprir os compromissos, indo 

até o fi m. De tarde será possível ter ótimas ideias. Mercúrio em bom aspecto com Netuno aumenta a intuição. Às 14h46 a 

Lua forma um aspecto positivo com Urano que pode trazer boas surpresas e logo em seguida a Lua fi ca fora de curso, o que 

pode deixar a tarde um pouco imprevisível e ingressa em Capricórnio às 22h13. É importante estar aberto aos imprevistos 

e a mudanças de planos. A Lua em mau aspecto com Marte tende a deixar o sono agitado.
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Com a Lua em Capricórnio a noite 
aumenta a impaciência, fazendo com 
que os detalhes sejam negligencia-
dos. Livre-se do que não lhe serve 
mais em sua vida de forma decisiva 
neste feriado. No amor, diante das 
difi culdades aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
94/394 – Vermelho.

Na vida a dois as surpresas causam 
efeito muito favorável ao relacio-
namento. O desejo por alimento 
aumenta e a preguiça também. Diga 
abertamente dos seus sentimentos 
demonstre seu otimismo. Pode de-
dicar-se mais ao trabalho, mostrando 
sua competência. 55/355 – Azul.

Precisa saber o que quer neste 
fi nal de mês Momentos agradáveis 
com amigos e a pessoa amada. Terá 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 – 
Amarelo.

O momento é bom para dar dimensão 
maior ao seu trabalho, mas dentro da 
realidade. É preciso fazer tudo com 
calma e evitar gente chata. Precisa 
fazer as concessões necessárias 
diante das difi culdades. Terá muito 
segurança, e harmonia em seu lar. 
67/167 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que 
estão sendo feitas em sua vida. Muita 
afetividade e à índole correta torna 
nossos relacionamentos mais francos 
e realistas. Aproxime-se das pessoas 
amigas e volte-se às suas raízes, 
permanecendo mais tempo perto dos 
pais, fi lhos e irmãos. 98/598 – Branco.

Boa comunicação com a família. 
Precisa usar de organização e uma 
maneira mais prática de agir, para 
tudo melhorar. O relacionamento 
sexual pode trazer muito prazer 
durante esta semana, tendo muita 
satisfação e alegrias na intimidade 
a dois. 56/456 – Verde. 

Lua faz um aspecto negativo com 
Saturno que pode trazer cobranças 
e desânimo. O melhor será cumprir 
os compromissos, indo até o fi m. 
Precisa reconhecer o valor do que 
conquistou. A Lua em Capricórnio a 
noite gera aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
57/457 – Verde.

Com a Lua em Capricórnio a noite 
aumenta a impaciência, fazendo 
com que os detalhes sejam ne-
gligenciados. Use a força do seu 
pensamento positivo, alterando 
seu modo de pensar. O melhor será 
cumprir os compromissos, indo até o 
fi m. De tarde será possível ter ótimas 
ideias. 57/657 – Azul. 

Use de boas intenções e faça só coisa 
que o agrade, e que aumente os seus 
lucros. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira melhor se usar uma ati-
tude positiva até o fi nal da semana. 
Caprichos e sentimentos pessimistas 
podem obstruir sua felicidade, por 
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Pode estar descontente com os 
resultados esperados. Mantenha a 
calma ao lidar com suas emoções 
e desejos mais íntimos. Neste dia 
será bom evitar rompantes ou tomar 
iniciativas. A disposição com que se 
aproxima poderá causar decepções e 
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Evite locais tensos na noite desta 
terça. Nas suas atividades o mau 
aspecto planetário com a Lua fora 
de curso aconselha a evitar grandes 
expectativas. Dê mais carinho e a 
atenção e terá afeto de todos a sua 
volta, sem mudar ou alterar a rotina 
nesta terça. 22/122 – Branco.

A Lua em Capricórnio pode à noite 
aumentar a impaciência e provocar 
atrasos e imprevistos. O fi nal do dia 
faz as coisas não saírem como o de-
sejado e o dia assume caráter danoso 
e de difi culdades quase insuperáveis. 
Saia da rotina e divirta-se, sempre 
ouvindo e respeitando opiniões. 
36/336 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de Outubro de 2017. Dia de Santo Antônio Maria 
Claret, São Evergílio, São Marcos, São Martinho, e São Marglório, 
e Dia dos Gênios da Humanidade, cuja virtude é os desafi os. Dia 

da Santa Infância, Dia Mundial de Desenvolvimento, Dia 

Internacional das Missões, e Dia das Nações Unidas. Hoje 
aniversaria o cartunista Ziraldo que faz 85 anos, a atriz Rosamaria 
Murtinho que nasceu em 1935, o ator Kevin Klein que faz 70 anos 
e a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini que nasceu em 1970. 

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião tem um bom coração, físico forte 
e vigoroso. Precisa se sentir seguro com os pés fi rmes no chão. Con-
fi ável e justo, embora muitas vezes seja reservado, tem a tendência a 
achar que as ações falam mais do que as palavras. Com essa maneira 
notável de encarar a vida desenvolve um bom senso para negócios e 
habilidade para superar problemas. Terá profundas paixões amorosas, 
exercendo um grande poder de atração no sexo oposto. Gosta de 
comunicação e terá tendência a atividades ligada à escrita e a fala. 
Sempre lutará com empenho para conquistar o sucesso que desejar.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o tesão do casal: Pegue uma 
garrafa de vinho e coloque dentro dela quatro 
grãos de fruta-do-conde (sementes na cor preta) 
e deixe-os em infusão por 15 dias. Depois, o casal 
deverá tomar 1 taça por dia antes de dormir, até 
que acabe todo o vinho. O resto é com vocês.
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Cena de “por+vir”. 

A Companhia de Danças de Diadema apresenta o espetá-
culo “por+vir”. Nove coreógrafos trouxeram a possibilidade 
de experimentação de momentos únicos, cada um pela sua 
ótica sobre a dança contemporânea. As experimentações 
levaram a um mosaico de movimentos, gerando assim as 
cenas: Nós de Nós, de Cláudia Palma; Bakú, intervenções 
entre cenas de Ana Bottosso; Caminhos Traçados, criação 
coletiva - Pedro Costa e elenco da Cia; .entre pontos., de 
Fernando Machado; Gárgulas, de Sandro Borelli; Esse Samba 
é Meu, de Sérgio Rocha, Entremeios, de Mário Nascimento; 
1 + Um, de Henrique Rodovalho; e Novena, de Luís Arrieta. 
Com Elenco: Ana Bottosso, Carolini Piovani, Daniele San-
tos, Danielle Rodrigues, Elton de Souza, Fernando Gomes, 
Keila Akemi, Leonardo Carvajal, Thaís Lima, Ton Carbones, 
Zezinho Alves.

Serviço: Teatro Clara Nunes (Centro Cultural Diadema), Dias 27 e 28 de 
outubro. Sexta e sábado às 20h. R. Graciosa, 300, Centro. Diadema, tel. 4056-
3366. Entrada franca.

Curiosidades
O Coletivo Som na Praça, em parceria com 

a Família TDH, Reggae Arquivo, Dr. Cannabis, 
Maconha Seeds Bank e Filme Zero, apresen-
tam a inédita #1ª Reggae Expo Click. A cada 
semana, um fotógrafo expõe seus trabalhos e 
participa de uma tarde de autógrafos fazendo 
a distribuição de seus postais ao público, que 
pode conferir o seu olhar sobre o mundo 
e suas vivências no meio artístico. O Cine 
Filme Zero, traz a tona registros de eventos 
referente a cultura Reggae. A exposição tem 
por fi nalidade, despertar a curiosidade para o 
olhar dos profi ssionais de fotografi a do cenário 
do reggae e incentivar outros profi ssionais e 
também simpatizantes, a vivenciar novas ex-
periências através dos registros observados. 
Após as exposições bandas respeitáveis da 
cena do reggae e rap independente, como Jah 
Dartanham & Dubalizer, Etiópicos, Odisséia 
das Flores, Zambol, Indaiz, Talita Cabral,Villa 
Reggae, Gritos Ocultose DJ Beto Premier, 
entre outros.  

 Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro, tel. 3331-8399. 

MPB
O cantor Guilherme Arantes apre-

senta um repertório cheio de sucessos 
que marcaram a carreira do cantor, que 
também vai interpretar seu novo CD, 
Flores e Cores. Guilherme completa 41 
anos de carreira e, este é o 27º álbum, 
o 21º trabalho autoral de inéditas, que 
sai após quatro anos desde o último 
lançamento, “Condição Humana”. O 
repertório compreende: quatro canções 
dançantes ao estilo “pop”, com fortes 
acentos dos anos 70 e 80,  “A Árvore 
da Inocência”, “Flores e Cores”, “A 
Simplicidade é Feliz” e “Chama de um 
Grande Amor”, entre outras.Com,  Luiz 
Sérgio Carlini (guitarra, violões e lap 
steel guitar), Gabriel Martini (bateria, 
cajon e percussões), Willy Verdaguer 
(baixo) e Alexandre Blanc (guitarras 
e violões).

 
Serviço: Teatro Bradesco, R, Palestra Itália, nº 500. 

Hoje (24), às 20h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 170.

Monólogo
O espetáculo Gotas de Codeina  com 

texto de Diego Lourenço tem como te-
mas centrais o suicídio e sexualidade.  A 
peça conta a estória de Cesar, um homem 
comum, que aparenta estar contente com 
a vida que leva, mas que no fundo está 
profundamente deprimido. A peça revela 
intimidades de um homem casado que 
vive atrás de máscaras, sem coragem de 
assumir seu verdadeiro “Eu”. Cesar, como 
tantos outros, já não suporta mais continuar 
e pensa em acabar com a própria vida. A 
plateia  circula pelo espaço para vivenciar 
juntos, alguns momentos cotidianos do 
personagem, enquanto refl etem sobre 
questões como amor, família, sexualidade 
e felicidade. Espetáculo indicado na cate-
goria Melhor Espetaculo LGBTQ no Premio 
Papo Mix da Diversidade 2016. Com Luiz 
Fernando Almeida.

 Serviço: Estudio Lamina, Av. São Joao 108, Vale do 
Anhangabau. Segundas e terças às 20h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 28/11.

Leitura
O Teatro Kaus Cia Experimental realiza 

um ciclo de leituras de dramaturgia de 
língua hispânica, que começa no dia 25 
de outubro com a leitura do texto inédito 
Carta de Amor, do dramaturgo espanhol 
Fernando Arrabal. Em Carta de Amor 
(Como um suplício chinês), uma mãe 
recebe uma carta de seu fi lho, do qual 
há muito não tem notícias, no dia de seu 
aniversário. Estabelece-se um monólogo 
interior da mãe a partir de recordações 
do tempo em que sua relação com o fi lho 
era idílica. Os confl itos bélicos da Guerra 
Civil Espanhola e suas consequências 
fi zeram desse amor um verdadeiro “su-
plício chinês”. Texto apresenta dados 
autobiográfi cos do autor por meio de 
cartas trocadas entre mãe e fi lho. Com 
Amália Pereira e Alessandro Hernandez. 

Serviço: Ofi cina Cultutral Oswald de Andrade, R. 
Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3221-4704. Quarta (25) 
Às 20h. Entrada franca.

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.

Com grande sucesso 
de público, indicado 
aos principais prêmios 
em 2017, a comédia 
musical “Forever 
Young” retrata de 
forma bonita, poética 
e bem-humorada, a 
terceira idade

O musical aborda seis 
grandes atores que 
representam a s i 

mesmos no futuro, quase 
centenários. Apesar das 
difi culdades eles continuam 
cantando, se divertindo e 
amando. Tudo acontece no 
palco de um teatro, que 
foi transformado em retiro 
para artistas, sempre sob a 
supervisão de uma enfermei-
ra. Quando ela se ausenta, 
os simpáticos senhores se 
transformam e revelam suas 
verdadeiras personalidades 
através do bom e velho ro-
ck’n’roll e mostram que o 
sonho ainda não acabou e 
que eles são eternamente 
jovens. A comédia musical 

Cena do musical “Forever Young”.

“Forever Young”

D
iv

ul
ga

çã
o

consegue relatar não apenas 
o problema da exclusão social 
na “melhor idade”, mas tam-
bém aborda questões sobre a 
velhice com muito humor e 

músicas que marcaram várias 
gerações. Com Nany People, 
Saulo Vasconcelos, Fred Sil-
veira, Paula Capovilla, Marcos 
Lanza, Naima. 

Dança
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Ser livre
Um ser livre é aquele que 
reconhece, alimenta, usa 
e expressa seu potencial. 
São pessoas despertas, que 
resolveram parar de culpar, 
reclamar e dar desculpas. 
São pessoas que assumiram 
totalmente sua responsa-
bilidade e tem uma atitude 
de gratidão a cada passo. 
São descontraídos mas não 
se acomodam em zonas de 
conforto ou preguiça. Além 
de serem pacíficos e de 
possuírem força espiritual, 
pessoas livres vão além das 
crenças que limitam seu po-
tencial para crescer e brilhar.

Brahma Kumaris


