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com os
óculos VR

(?) física:
marca de
Quasímo-
do (Lit.)

Professora
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O que faz 
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Base das escolhas no
restaurante
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Negro;
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(pop.)
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Descanso,
em inglês

Pegar (?): 
surfar (gír.)
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Victor e Leo
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Jato (BR)
O "I" de

IDH

"(?) Men", série 
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101, em
romanos
Recurso
poético

Confusão
(pop.)

(?) Ozzetti,
cantora

Preposição
de origem

Retuíte
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3/île — mad — ror. 4/atro — card — rest. 6/coalho. 10/astronomia. 16/realidade virtual.
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Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Lua em aspecto positivo com Plutão permite canalizar as emoções de forma 

prática. Foco no trabalho e na realização das metas. De tarde a Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação, 

mas a intuição deve prevalecer. Muita compreensão e sensibilidade para expressar as ideias. A noite pode ser um pouco 

mais densa. A Lua em tensão com Saturno pode trazer cobranças, fortes emoções e agitação, pois a Lua vai fi car fora de 

curso a partir das 19h09. Relaxar e ter boa noite de sono é a melhor pedida neste dia das bruxas.
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É bom tratar de assuntos inexplora-
dos como viagens, cursos e contatos 
que expandam horizontes. Superan-
do alguns problemas, terá melhoria 
da situação material e fi nanceira 
em breve. À tarde e à noite melhor 
manter a rotina em tudo no fi nal 
desta terça-feira. 78/378 – Branco.

Dia de boa vontade na relação amo-
rosa em que surgem fantasias que 
poderão se realizar. Organização 
e perseverança em alta ajudam a 
fi rmar contratos e acertar viagens. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais por suas emoções, por isso 
pense antes de agir. 18/918 – Azul.

Neste momento a originalidade, a in-
ventividade e a excitação dominam 
suas ações. Algumas decisões im-
portantes já tomadas anteriormente 
podem ser executadas, mantendo 
a calma e harmonia. No fi nal da 
noite expresse seus sentimentos. 
02/302 – Verde.

Se tiver algo importante para resol-
ver deixe para outro dia. Uma decisão 
precisa ser tomada na hora certa para 
que as transformações ocorram. Uma 
fase de intensas emoções no seu 
íntimo com um toque de aventura 
que será capaz de resgatar a sua 
paixão. 81/681 – Branco.

Dia de alegria e felicidade, bom para 
a saúde, negócios e tudo mais. A 
Lua em fora de curso aconselha a 
manter a rotina em tudo. Mas mes-
mo assim, pode também encontrar 
alguém atraente que aumente sua 
felicidade, se estiver só neste fi nal 
de ano. 99/299 – Amarelo.

De tarde a Lua em bom aspecto com 
Mercúrio facilita a comunicação, 
mas a intuição deve prevalecer. 
Muita compreensão e sensibilidade 
para expressar as ideias. Decisões 
tomadas antes não devem ser alte-
radas, pois trarão lucros. Seja mais 
desenvolto no sexo e terá momentos 
felizes. 94/494 – Verde.

Lua em aspecto positivo com Plutão 
permite canalizar as emoções de 
forma prática. Foco no trabalho e 
na realização das metas. Siga adiante 
para executar as decisões tomadas 
com calma e discernimento. Rela-
ções de amizade serão marcantes. 
73/973 – Cinza.

Precisa manter a calma diante de 
situações que perturbem no fi nal 
da noite.  A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida daqui para a frente. 
Pense coisas boas nesta fase, pois 
só quando o Sol estiver em seu 
signo começará o novo ano astral. 
80/380 – Azul.

A Lua em tensão com Saturno pode 
trazer cobranças, fortes emoções e 
agitação, pois a Lua vai fi car fora de 
curso a partir das 19h09. Analise 
tudo, e decida algo importante em 
sua vida de uma vez por todas, não 
deixe para depois. 49/449 – Marrom.

Veja se a pressa e a afobação não 
estão afastando as boas chances e 
oportunidades. Evite tomar atitudes 
egoístas que afastem pessoas e tirem 
oportunidades. Tenha atenção para 
que a teimosia e a ira não o impeçam 
de ver a realidade à volta como ela 
realmente é. 36/336 – Azul.

Com a Lua fora de curso às19h09 
em seu signo mantenha a rotina 
na vida social e amorosa. Esteja 
preparado para evitar emoções 
intensas que podem interferir na 
sua rotina. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer pela 
teimosia ou pelo apego exagerado. 
23/323 – Branco.

Supere com diálogo atritos com as 
pessoas próximas, amigos, familiares 
ou a pessoa amada. As emoções ne-
gativas como teimosia e a indecisão 
podem provocar impedimentos e 
mudanças no rumo na vida. Viagens, 
passeios e diversões programados 
estão favoráveis. 79/379 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 31 de Outubro de 2017. Dia de Santa Lucila, São Afonso 
Rodrigues de Palma, São Foilano e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude 
é a realidade. Dia Mundial da Poupança, Dia Nacional da Ju-

ventude, Dia do Futebol, Dia da Reforma, Dia do Comissário 

de Bordo e Dia das Bruxas. Hoje faz aniversário o ex-jogador 
e técnico de futebol Dunga que chega aos 54 anos, o ator Dermot 
Mulroney, que também nasceu em 1963, o cantor de rap Vanilla Ice 
que completa 50 anos e a atriz Piper Perabo que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é sempre vigoroso e pronto para 
lutar no dia a dia. Força de vontade determinação e necessidade de 
expressão são algumas de suas qualidades. Muitas vezes você com-
bina a sua intuição com a habilidade prática de tomar as decisões 
corretas. Trabalhador precisa de tempo para o amor e as diversões. 
Vive profunda paixão amorosa em determinada fase da vida. Possui 
uma tendência de exercer mais de uma atividade de cada vez ou 
querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um fl uente conversador 
podendo dedicar-se a comunicação, às artes e atividades esportivas. 

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. Vê-lo 
bruto, receberá um presente. Em forma de joia, muitas 
despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, cuidado 
pois suas ambições só serão realizadas de forma desonesta. 
Números de sorte: 53, 65, 76, 90 e 97.

Simpatias que funcionam M a g i a  d e 

Hal loween : 
Separe uma vela sem uso de qualquer cor e tamanho. Vá para 
um local silencioso, no qual ninguém o incomode. Foque em um 
desejo e pense fortemente ele. Pode ser saúde, amor, dinheiro, 
emprego ou o que você estiver precisando. Com uma faca de 
ponta, escreva o seu desejo na vela. Para conseguir escrever 
tudo, seja direto. Por exemplo: conseguir um emprego novo; 
casar com Paulo; pagar todas as dívidas. Enquanto escreve, 
continue a mentalizar o seu desejo. Acenda a vela em local que 
não haja perigo, longe de itens infl amáveis e em local sem vento, 
pois ela deve queimar até o fi nal. Agora é só esperar a sua graça.
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Estreia 

Sete anos após a estreia do premiado “O Idiota 
– Uma Novela Teatral”, as companhias Livre e 
Mundana se reencontram em Dostoiévski- Trip, 
nova viagem ao universo do escritor russo e ao 
célebre romance publicado em 1869. Com direção 
de Cibele Forjaz, o espetáculo, inédito no país, 
estreiou dia 28/10. Esta é a primeira montagem 
brasileira do texto de Vladímir Sorókin – um 
dos grandes nomes da chamada nova literatura 
russa –, já encenado em Moscou e Nova York. Na 
peça, um grupo de viciados aguarda a chegada 
de um trafi cante que lhes prometeu trazer uma 
novidade. Enquanto isso, conversam, discutem 
(e até mesmo brigam) sobre grandes nomes da 
literatura mundial – Kafka, Pushkin, Cervantes, 
entre outros – e seus supostos efeitos. Este, con-
tudo, não é um encontro amistoso entre amantes 
das letras, e sim de um bando de pessoas que mal 
se conhecem, unidos apenas pela condição de 
viciados em literatura. Com Aury Porto, Edgar 
Castro, Guilherme Calzavara, Luah Guimarãez, 
Lúcia Romano, Marcos Damigo, Sergio Siviero 
e Vanderlei Bernardino.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, tel. 
3113-3651. Sexta, sábado e segunda às 20h e domingos às 
19h. Ingresso: R$ 20. Até 18/12.

Dança
Concebido pelos coreógrafos Dinah 

Perry e Jorge Garcia, o espetáculo D’Arc 
- Dark estreia no dia 5 de novembro. 
São coreografi as distintas que mostram 
o diferente olhar dos coreógrafos para o 
mesmo tema, mas que se complemen-
tam ao contemplar a mulher de todos 
os tempos. 

Tanto D’arc de Dinah Perry quanto 
Dark de Jorge Garcia tem Joana d’Arc 
como inspiração. Enquanto a música 
lírica pontua a encenação de Dinah, 
musicais de Björk aparecem em coro, 
em forma de lamento, na criação de 
Garcia. As duas coreografi as trazem 
um mesmo elenco de quatro bailarinas: 
Ana Carolina Barreto, Carine Shimoura, 
Larissa Leão e Paula Miessa, além de 
Julia Cavalcante (que atua somente 
em D’arc).

Serviço: Espaço Capital 35, R. Capital Federal, 35, 
Perdizes, tel. 94352-3107. Domingos (05,12,19 e 26). 
Ingresso: R$ 25. 

Humor
Renato Scarpin reestreia em curta tempo-

rada no próximo dia 04/11 o solo de humor 
‘Engolindo Sapo’, que é sucesso há oito anos 
em cartaz. No hilário espetáculo, o ator mostra 
as loucas relações de qualquer pessoa normal, 
além de personagens politicamente absurdos.
Intercalando momentos de ‘cara limpa’ com 
personagens inusitadas, o ator revela situações 
que todos nós passamos, mas nunca paramos 
para pensar em seu lado cômico. O ator inter-
preta 4 personagens improváveis: o Sapo da 
Cantareira, isso mesmo, um sapo que vive na 
Cantareira e está sofrendo com a falta d’água 
em São Paulo e com os problemas políticos do 
momento. Mohamed, um terrorista árabe que 
só se dá mal no Brasil. Nicanor, um idoso que 
tenta aprender computação com seu neto, mas 
encontra todas as difi culdades de se dominar 
uma nova tecnologia e linguagem tão distantes 
de sua geração. E, por fi m, Marigreides, uma 
empregada louca e atrapalhada que entende 
tudo errado.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela 
Vista, tel. 3251-4881. Sábados às 21h e domingos às 19h30. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 10/12. 

Cena de “Mauser de Garagem”.

A Cia Les Commediens 
Tropicales dá início 
ao projeto Medusa 
Concreta com a 
reestreia de “Mauser 
de Garagem”

A peça é parte da mon-
tagem Guerra sem 
batalha ou agora e por 

um tempo muito longo não 
haverá mais vencedores nes-
te mundo, apenas vencidos. 
Com provocação cênica de 
Maria Tendlau, a peça é uma 
criação conjunta da Cia Les 
Commediens Tropicales com 
os músicos do Quarteto à 
Deriva. A obra cênica-musical, 
como próprio grupo defi ne o 
trabalho, se baseia na auto-
biografi a de Heiner Müller, 
um dos mais importantes e 
controversos dramaturgos 
do século XX, além de Mau-
ser, texto do autor. Müller 
escreveu esse texto em 1970, 
refl etindo os anos de chumbo 
que pesavam sobre a socieda-
de alemã. Ele utiliza a forma 
da “peça-didática”, fórmula 

Sem batalhas

consagrada por Bertolt Brecht 
quarenta anos antes. Mauser 
de garagem traz questões que 
sempre estiveram presentes 
na vida do autor – como a ini-
ciação à vida adulta, a guerra e 

suas consequências, o próprio 
teatro-didático, etc – aliado ao 
eterno embate entre o indiví-
duo e o coletivo. Com Carlos 
Canhameiro, Daniel Gonzalez, 
Michele Navarro, Paula Mirhan, 

Rodrigo Bianchini e Tetembua 
Dandara. 

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3222-2662. Quintas e sextas às 21h e aos 
sábados às 19h. Entrada franca.
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No espetáculo “Ex Bom é 
Exumado”, que estreia no 
próximo dia 2 apresenta a 
atriz Lívia Inhudes, a Vivi da 
última versão de Chiquititas, 
que viverá a jovem Lu, fi lha de 
Dora e Zé Paulo que, mesmo 
separados, ainda dividem o 
mesmo apartamento e escon-
dem a separação da fi lha. Lu 
faz intercâmbio em Londres e 
tem uma grave doença. Com 
a chegada inesperada da fi lha, 
Dora e Zé Paulo decidem fi ngir 
que ainda estão casados. Uma 

comédia deliciosa que, com 
muito bom humor, traz à tona 
as difi culdades do relaciona-
mento conjugal, o machismo 
como interferência na criação 
feminina, o orgulho como im-
pedimento para o resgate do 
amor familiar e ainda diz um 
NÃO bem grande ao alcoolismo 
na adolescência. Com Lívia 
Inhudes, João Carlos Deon e 
Gal Spitzer.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 884, Bela Vista, tel. 3115-2637. 
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 80. Até 23/11.
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Escolhas
Este é o seu caminho
Lembre-se de que o caminho que você escolhe percorrer é seu e 
apenas seu, mas cada passo que você dá afeta tudo ao seu redor. 
O objetivo desta lembrança não é fazer com que você se sinta 
culpado ou responsável pelo estado do seu mundo, mas lembrá-lo 
de que você pode realizar grandes mudanças quando escolhe 
viver com cuidado, com consciência e compaixão, e manter este 
conhecimento como a motivação básica em todas as suas ações.
Quando você faz algo com bastante frequência - boa ou ruim - isto 
se torna um hábito, uma crença ou uma forma de ser. Escolha 
hoje procurar coisas com as quais se sinta bem e observe como 
as coisas em sua vida começam a se revelar para refl etir estes 
pensamentos e sentimentos. Encontre a alegria em momentos 
comuns e comece a ver a vida como uma experiência extraordinária.
O Pensamento para hoje é: “Este é o seu caminho. Pare por um 
momento e apenas respire e, então, procure coisas com que se 
sinta bem. Você está onde precisa estar.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.


