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Esta sexta é o nono dia da lunação. Lua faz conjunção com Mercúrio e a comunicação estará bastante ativada 

durante toda a sexta-feira. A percepção está a fl or da pele, permitindo a compreensão da nossa situação atual. 

As relações interpessoais vão afetar as nossas reações emocionais. Muita sensibilidade e compreensão, prin-

cipalmente à noite. A Lua em harmonia com Netuno traz empatia. Muito romantismo, cuidado com o outro 

e sexualidade ativada. Podemos expressar nossos afetos através do sexo, com muita conexão e intimidade. 
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Este é um período para redirecio-
nar a sua vida e suas relações. Há 
a ampliação do valor da amizade e 
forte inclinação para a observação e 
raciocínio em mente mutável junto a 
uma enorme adaptabilidade as novas 
situações. 77/577 – Verde.

E é preciso aproveitar as oportu-
nidades, as situações novas que se 
apresentam pela manhã. O dia é de 
bom humor e mais otimismo, com 
atitude entusiasta durante toda a ma-
nhã. Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais e precisará ser maleável com 
as pessoas. 89/389 – Azul.

É bom neste momento de evitar 
impulsos, controlar as explosões de 
insatisfação e conter de forma rígida 
as pequenas discórdias. O descanso 
e o prazer estão bastante ativados. 
Coloquem em ação as decisões que 
foram tomadas e irá sentir-se bem 
nesta sexta. 94/594 – Branco.

Aumenta o seu entusiasmo para 
realizar as tarefas e os trabalhos do 
dia-a-dia. A Lua em Aquário ajuda 
a dar nesta sexta um bom pique 
social. Termine aquilo que começou 
e estava parado. As emoções ajudam 
a demonstrar o que se passa no seu 
íntimo. 86/286 – Branco.

Muita coisa deverá mudar em sua 
vida e um novo rumo será tomado 
neste fi nal de ano. O Sol em Escor-
pião aconselha a conter as explosões 
temperamentais. Fortes impulsos 
surgirão, despertando o seu desejo 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. 51/351 – Amarelo. 

Lua faz conjunção com Mercúrio 
e a comunicação estará bastante 
ativada durante toda a sexta-feira. 
A percepção está a fl or da pele, 
permitindo a compreensão da nossa 
situação atual. Seja direto e mais 
desenvolto na relação íntima e será 
mais feliz. 09/609 – Verde.

Com a Lua em Aquário torna o fi nal 
do dia muito bom para sair, pois ha-
verá animação e muito pique social. 
Mantenha-se fi rme em suas convic-
ções, mesmo diante de difi culdades. 
Atitudes simpáticas serão melhores 
do que uma atitude crítica demais. 
29/829 – Cinza.

Surgem novos objetivos de vida, mas 
veja antes se os antigos estão sendo 
cumpridos. Há uma ampliação do 
valor da amizade e forte inclinação 
para a educação e o aprendizado. 
Um novo envolvimento melhora a 
vida íntima e também o relaciona-
mento sexual. 50/450 – Verde.

Uma fase de recolhimento está co-
meçando com o Sol indo em direção 
a Sagitário vai dar início ao período 
mais delicado do ano. Pode começar 
a mudar o seu modo de ver a vida, 
com mais paixão e disposição no seu 
dia a dia. 67/567 – Marrom.

A Lua em Aquário no fi nal da manhã 
ajuda nas relações grupais, contatos 
com amigos e pessoas conhecidas. 
O Sol em Escorpião dá mais pique 
e agilidade para decidir. Faça uma 
análise antes de apontar defeitos 
do outro. Tenha atenção para que a 
ambição não o impeça ver a realida-
de. 79/879 – Azul.

A Lua em harmonia com Netuno 
traz empatia. Muito romantismo, 
cuidado com o outro e sexualidade 
ativada. Faça com que qualquer 
desejo possa se realizar, por mais 
impossível que pareça momento. 
Muito romantismo, cuidado com o 
outro e sexualidade ativada. 57/257 
– Branco. 

A organização das suas tarefas e 
compromissos será importante neste 
seu dia favorável. Profundidade nos 
processos de raciocínio ajuda a en-
contrar soluções neste dia do amor. 
A persistência poderá levá-lo ao 
sucesso, por isso não desista diante 
de obstáculos. 73/373 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Outubro de 2017. Dia de São Florêncio, Santa Sabina, São 
Vicente de Ávila, e Dia do Anjo Sitael cuja virtude é a paz. Dia Mundial de 

Oração pela Paz. Hoje aniversaria o desenhista Maurício de Sousa que faz 
81 anos, o ex-presidente da republica Luiz Inácio Lula da Silva completa 72 
anos, o ator Roberto Benigni que chega aos 65 anos, o músico Simon Le Bon 
que nasceu em 1958 e a atriz Kelly Osbourne que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é idealista e sensível, original e orgulhoso 
e cumpre sempre o que promete.  Intuitivo e analítico dotado de uma mente 
fértil e criativa que consegue impressionar os outros com suas ideias originais. 
Mesmo parecendo reservado e distante pode na verdade estar escondendo 
fortes emoções. É bastante sensível aos perigos, e costuma ser visto como 
portador de boa sorte, mas na verdade está apto a antecipar-se às surpresas 
ruins e evitá-las. Não costuma guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem 
exigir nada em troca. Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se 
e portar-se com sobriedade.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. 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
Proteger-se dos rivais: Se você está desconfi ada(o) de 
alguém está dando em cima de quem você ama, vá até um 
jardim qualquer e pegue uma pétala de rosa branca. Quando 
seu amor estiver junto a você, pegue a pétala, esmague-a com 
seus dedos e passe o sumo na nuca dele(a) disfarçadamente, 
sem contar a simpatia. Faça isso por 3 dias seguidos, rezando 
um pai nosso e oferecendo ao anjo da guarda de vocês.
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Cena do drama Tio Ivan.

A peça “Tio Ivan” será montada nos diversos ambientes de 
uma casa, que representará a fazenda da família, com todo o 
seu mobiliário de época. O público será inserido no espaço 
da representação e testemunhará as cenas privadas dessa 
família. Os personagens transitarão ao seu lado, à sua frente, 
às suas costas, ao seu redor. O espectador será obrigado a 
escolher, a todo momento, a que ação, reação ou situação 
dedicará sua atenção.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, Sextas e sábados às 16h. R. Três Rios, 
363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Entrada franca. Até 16/12.

Há um mês o cantor e compositor 
lançou seu EP, “Casa de Praia”, em 
formato digital pela Deck. O tra-
balho composto por quatro faixas 
ganhou um vídeo especial para cada 
uma delas. Ele apresenta agora o 
último clipe, da música “Anel de 
coco”. As imagens foram gravadas 

na praia de Calhetas, litoral norte 
de São Paulo, com direção de Ygor 
de Oliveira. 

Gabriel Elias lançou esse ano seu 
primeiro álbum, “Solar” (Deck). Com 
pouco tempo de carreira, ele já é um 
sucesso na internet, com mais de 1,3 
milhão de seguidores no Facebook 

e 20 milhões de visualizações em 
seu canal do YouTube. Até o fi nal do 
ano, ele segue em turnê pelo país, 
conquistando cada vez mais fãs em 
apresentações com ingressos esgota-
dos e com o público cantando a plenos 
pulmões suas canções. Mais informa-
ções: (www.deckdisc.com.br).

Pela primeira vez no Brasil, o espetáculo terá única 
apresentação, e também marca o lançamento do álbum 
“Hallelujha”com os tenores Jorge Durian, Armando 
Valsani e a soprano Giovanna Maira. Antecipando as 
comemorações de Natal acontece o show dos tenores 
Jorge Durian, Armando Valsani e a soprano Giovanna 
Maira, em “A Bela e os Tenores - Então é Natal”. Depois 
de 20 anos de sucesso se apresentando em espetáculos a 
bordo de diversos navios pelo mundo, o trio de cantores 
se apresenta, pela primeira vez no Brasil, neste show de 
lançamento do primeiro álbum de Natal  “Hallelujha”. 
Neste espetáculo canções clássicas e românticas inter-
nacionais, com temas natalinos como White Christmas, 
de Irvin Berlin, Adeste Fideles, de John Francis Wade, 
Ave Maria, de Johann Sebastian Bach e Charles Gounod 
e Panis Angelicos, de César Franck.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Sexta (17) às 21h30. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100.

Última apresentação 
do espetáculo 
“Melodrama da Meia 
Noite”

A Companhia Melodra-
mática traz à cena 
a investigação dos 

elementos que constituem 
o gênero teatral nascido 
na França no século XIX 
e exportado para o Brasil 
através do circo e de impor-
tantes companhias teatrais. 
Espetáculo de improvisação 
em que os atores executam 
jogos teatrais com situações 
melodramáticas. Vilão, moci-
nho e sofredor desenvolvem 
a dramaturgia a partir de 
temas comuns ao gênero – 
confl itos familiares, amores 
impossíveis, crianças troca-
das, revelações – e fazem o 
desfecho a partir do jogo do 
“detetive e assassino”. Du-
rante a encenação, o público, 
na fi gura de “povo de Paris”, 
pode jogar bolas de meia nos 
atores caso não gostem da 
atuação melodramática ou 

“Melodrama da Meia Noite”

lançar moedas para o palco 
como elogio à interpretação. 
Com Adriana Albuquerque, 
Henrique Moretzsohn, Gloria 
Diniz, Gui Terreri, Leonardo 

Vasconcelos, Paulo Merísio, 
Virgínia Castellões e Wesley 
May. Participações especiais: 
Gabriela de Paula, Igor Veloso, 
Leonardo Paixão, Maria de 

Maria, Ricardo Augusto e Rita 
Von Hunty.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158, Centro. Sábado (28) 
às 23h59. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cena do espetáculo “Melodrama da Meia Noite”

Concerto de natal

Tenores Jorge Durian, Armando Valsani

e a soprano Giovanna Maira
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Despertar
Não siga o líder. Siga o seu Coração.
É o momento de dar uma pausa do esperado para que possa 
avançar para o propósito de sua jornada. Pode ser que você 
se sinta mais confortável quando fi zer alguns cursos e se 
educar, no entanto, um mentor que já está vivendo o próprio 
discurso poderia ser mais útil neste momento. É hora de 
ser a sua própria marca da magia e se tornar o líder desta 
grande mudança.
Você está despertando para um momento de maiores possibi-
lidades. Mude a maneira com que está encarando as coisas e 
tente ver que é a sua singularidade que impulsiona a jornada 
humana para novas alturas. É quando você vê que as suas 
habilidades, o que você tem a oferecer, é o que é realmente 
necessário para servir melhor à evolução da humanidade.
O Mantra para hoje é: “Eu sempre recebo e percebo os sinais 
que ajudam a me orientar nas melhores escolhas para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Nota
musical 


