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3/ciá — god — mad. 5/grená — hidra — largo. 6/zarcão. 7/grassam.
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Esta quinta é o trigésimo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Urano traz novidades e abertura para o novo. O Sol em 

tensão com Urano deixa a tarde agitada e nervosa. Urano provoca mudança dando equilíbrio nas relações. A Lua também 

forma um aspecto tenso com Urano que traz instabilidade emocional. Às 17h13 a Lua entra na fase Nova no signo de Libra e 

teremos a oportunidade de retomar o equilíbrio e promover novos acordos nas relações afetivas e parcerias. Novos relaciona-

mentos podem ser fi rmados a partir desta lunação. Neste mesmo horário a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Escorpião 

no fi nal da noite às 23h42. A Lua em conjunção com Júpiter expande as emoções e dá mais otimismo e generosidade.
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O estado emocional leva a oscilações 
de humor e pode afastar pessoas 
causando um grande desgaste no 
relacionamento social. O dia pode ter 
a carência de humor e senso comum 
e um romantismo exagerado. Evite 
rebelar-se contra a autoridade de 
alguém. 88/388 – Verde.

Pode contar com a ajuda para suas 
realizações. O momento é de sensibi-
lidade e generosidade social em sua 
força total. Sozinho terá difi culdade 
para alcançar o que pretende, por 
isso una forças e use sua sensibili-
dade para conquistar o que quiser. 
16/816 – Azul.

O dia é ótimo para melhorar o 
relacionamento com as pessoas no 
trabalho ou na vida social. Com a Lua 
em Escorpião aumenta a ambição e 
a vontade de agarrar com tenacidade 
os objetivos. A sua relação com a pes-
soa amada e o convívio doméstico 
fi ca mais fi rme. 57/457 – Amarelo.

Um desejo não realizado pode estar 
provocando decepção e trazendo 
tristeza. Use bem a alta capacidade 
para executar qualquer tarefa e se 
dar bem.  Mas antes de fazer negó-
cios, reveja suas condições materiais 
para aumentar a sua chance de obter 
sucesso. 47/247 – Branco.

O dia pode ter a carência de humor 
e um romantismo exagerado. Por 
isso estará bastante afetivo no rela-
cionamento amoroso e no convívio 
doméstico, mas precisa controlar as 
emoções. Poderá demonstrar tudo o 
que sente pelas pessoas mais íntimas 
de forma sincera e bem mais aberta. 
29/229 – Amarelo.

O Sol em tensão com Urano deixa 
a tarde agitada e nervosa. Urano 
provoca mudança dando equilíbrio 
nas relações. Se ocorrerem peque-
nos atritos, logo em seguida serão 
superados. Viagens, passeios e 
festas com amigos serão felizes se 
forem programados para este fi nal 
de ano. 26/526 – Verde. 

O Sol em tensão com Urano deixa 
a tarde agitada e nervosa. A Lua 
forma um aspecto tenso com Urano 
que traz instabilidade emocional. 
Lua depois de entrar nova na parte 
da tarde as 17h13 fi ca fora de curso 
até ingressar em Escorpião no fi nal 
da noite às 23h42. 66/566 – Amarelo.

Controle a tendência a explosões 
temperamentais que podem ser 
responsáveis por crises no seu am-
biente. Procure a harmonia e usa a 
capacidade de se ter imparcialidade 
nos julgamentos. Terá o reconheci-
mento no que executar com força e 
dedicação. 77/277 - Azul. 

Lua em conjunção com Júpiter ex-
pande as emoções e dá mais otimismo 
e generosidade. Há um lado positivo 
com a conjunção para superar as difi -
culdades e, com grande autodomínio 
ter melhor visão de tudo. Começa 
a melhorar a situação fi nanceira. 
57/757 – Verde.

A sensibilidade é levada a graus 
máximos trazendo generosidade, 
compreensão e afetividade à roti-
na. Mantendo suas emoções sobe 
controle diante de imprevistos tudo 
será superado facilmente em breve. 
Precisa evitar excessos e cuidar do 
bem-estar familiar. 98/998 – Branco.

Com a Lua em Escorpião ajuda a 
ter uma visão melhor de tudo. O 
dia pode ter de levar a atitudes 
de exagero devido à vontade de 
agarrar com tenacidade seus obje-
tivos. Precisa livrar-se daquilo que 
não serve mais, entre seus bens e 
objetos e abrir espaço para o novo. 
40/440 – Azul.

Com a Lua em Escorpião fi cará mais 
determinado, mas também inclinado 
a oscilações no humor tornando a 
receptividade mais difícil. Cumpra os 
compromissos que assumiu. Melhora 
também a situação fi nanceira, mas 
evite excesso nos gastos. 28/428 
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Outubro de 2017. Dia de Santo Aquilino, São 
Pedro de Alcântara, São João Brébeuf, Isaac Jogue e companhei-
ros e Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é a nobreza. Hoje 
aniversaria a atriz Glória Menezes que chega aos 83 anos, o ator 
gaúcho Paulo César Pereio que nasceu em 1940, a jornalista e 
apresentadora Patrícia Poeta que completa 41 anos e o jogador 
de futebol Valdivia que nasceu em 1983. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é charmoso e diplomata obtém 
sucesso nas relações sociais, mas pode reagir de uma maneira 
explosiva quando encontra uma resistência forte aos seus desejos. 
Outra característica deste dia é a fascinação por segredos ou as 
verdades escondidas. Não descansa enquanto não consegue escla-
recer completamente uma situação. Cheio de recursos tem uma 
visão forte, mas também o lado sonhador, compreensivo e idealista. 
Pode querer ser o centro das atenções pela necessidade que sente 
de ser alguém o levando a ser muitas vezes individualista demais.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. 
Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e 
rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza atra-
vés do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para que inimigos se tornem amigos: Escreva 
o nome de todos os seus inimigos em pedaço de 
papel sem uso. Depois, deposite-o no fundo de 
um copo. Coloque açúcar até a metade e encha 
de água. Tampe e deixe o copo num local onde 
ninguém veja. Após 7 dias, despeje o líquido e 
o papel em um vaso.
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A exposição Anual e Cultural de Orquídeas apresentará ao públi-
co as mais diferentes espécies, cultivadas mundo afora, incluindo 
exemplares raros. Serão expostos cerca de 800 exemplares de 
orquídeas, entre elas, Cattleyas, várias espécies de Dendrobiuns 
(olhos de boneca), Oncidiuns (as chuvas de ouros), Phalaenop-
sis (orquídea borboleta) e Vandas. O público será testemunha 
de uma profusão de beleza, cores e formas, que somente a mãe 
natureza é capaz de criar. Àqueles dispostos a aumentarem os 
conhecimentos sobre as mais variadas espécies, a entidade irá 
comercializar o livro “70 anos de Orquídeas” com dicas sobre 
o cultivo e peculiaridades destas plantas. O público ainda será 
contemplado com a segunda edição do prêmio de arranjos e 
fl orais com orquídeas, compostos por conjuntos elaborados com 
total esmero. 

Serviço: Esporte Clube Banespa, Av. Santo Amaro, 5565, Santo Amaro. Sexta (20) e 
sábado (21) das 9h às 18h e domingo (22) das 9h às 17h. Entrada franca.

Nota
Corona Kings lança seu terceiro álbum, “Death Rides A Crazy Hor-

se”, pelo selo e gravadora Forever Vacation Records. Formada por 
Caique Fermentão (guitarra e vocal), Antonio Fermentão (bateria), 
Felipe Dantas (guitarra) e Murilo Benites (baixo), a banda apresenta 
obra com 12 faixas autorais em inglês. Gravado no Estúdio Costella 
e produzido por Alexandre “Capilé” Zampieri e Gabriel Zander, entre 
março e junho de 2017, o álbum conta com participações especiais de 
músicos da nova boa safra de bandas rock nacionais como Water Rats, 
Deb and The Mentals, Delvilish, Miami Tiger, Dead Fish e Stolen Byrds.
Ouça o álbum: (https://ONErpm.lnk.to/CoronaKings) 

Com texto de Veridiana Toledo e direção de Marcelo Galdino, comédia musical apresenta a saga de 

pais de primeira viagem que tentam de tudo para ter apenas algumas horas de sono.

A comédia musical 
infantojuvenil
“O bebê que não 
dormia e trocava a 
noite pelo dia” estreia 
no próximo dia 21

A estória narra os apuros 
e os dilemas enfrenta-
dos por pais de primei-

ra viagem. Escrito em 2012, o 
texto é levemente inspirado 
na experiência pessoal da 
autora e do diretor Marcelo 
Galdino com o nascimento 
de seu fi lho Ian. Com Veri-
diana Toledo, Luciano Gatti, 
Marcelo Diaz, Lívia Ziotti e 
Diego Rodda

 
Serviço: Teatro Jaraguá - Rua Martins 

Fontes, 71, Centro. Sábados e domingos 
às 16h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). 
Até 10/12.

Saga noturna
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Dança

Maritta Cury

Baseado no livro ‘Maria’, de Sholem Asch, o solo A 
Vida de Maria de Nazaré mostra, de forma dinâmica e 
envolvente, a história da jovem e corajosa judia que foi 
escolhida para ser a mãe do Messias. O espetáculo revela 
algumas desconhecidas experiências e difi culdades que 
Maria teve de enfrentar para cumprir a missão de ser mãe, 
educadora e parceira de Jesus. O monólogo não tem um 
foco religioso, mas sim histórico e cultural, mostrando 
parte da visão espiritualista da história, além da cultura 
judaica da época. A peça conversa com católicos, espí-
ritas, evangélicos, judeus, cristãos e, inclusive, ateus, 
pois baseia-se na história, em fatos, mostra de maneira 
ampla a trajetória de uma Maria humana, mãe e mulher. 
Com Maritta Cury.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 25/11.

Monólogo
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Revisão

Prepare-se para as possíveis mudanças que estão por vir. Este é o momento 
perfeito para fazer uma revisão do passado e do presente, de modo que 
você possa planejar um futuro novo e brilhante para si mesmo. Parte 
das mudanças que você esteve passando são para ajudá-lo a entender 
melhor o seu propósito de vida. Libere o passado, ou as pessoas e coi-
sas que já não servem ao seu crescimento e concentre a sua atenção 
no que é importante para você agora. É também importante que você 
libere os julgamentos em relação a si mesmo e aos outros, pois isto é 
um enorme bloqueio que precisa ser ultrapassado para que você possa 
utilizar melhor estas oportunidades futuras. Lembre-se de que nem 
tudo é o que parece, e, às vezes, as coisas devem desaparecer a fi m de 
serem reconstruídas. Isto pode ser desafi ador ou gratifi cante, depen-
dendo de como você escolhe ver as coisas. Quando você está distraído, 
muitas vezes, não consegue ver uma oportunidade mágica que está se 
abrindo e se lembra das coisas de forma diferente do que elas realmente 
ocorreram. Renove a sua perspectiva com encantamento e entusiasmo 
e preste atenção às oportunidades que estão surgindo em seu caminho. 
O Mantra para hoje é: “Eu mudo a minha atenção e prioridades para as 
novas oportunidades que estão surgindo em meu caminho.” E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Orquídeas raras
Divulgação A Anacã Cia. de Dança, fruto da união de forças dos coreógrafos e 

professores Helô Gouvêa e Edy Wilson com a empresária Ana Maria Diniz, 
surgiu em 2012 e conta com duas vertentes fundamentais que defi nem 
sua missão: produção artística e formação profi ssional. Empenhados em 
difundir e resgatar a dança jazz contemporânea, com foco na arte popular 
brasileira, os fundadores da Anacã Cia. de Dança criam um repertório 
coreográfi co próprio que, esperam, se transforme em legado. O grupo 
formado por 11 dançarinos estreia os espetáculos “Oxygen”, sob dire-
ção do coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, e “Eternos”, dirigida por Edy 
Wilson. Em Oxygen  o planeta Terra sofre com um número grande de 
superpopulação e depende de uma tecnologia cada vez mais poderosa. 
Nossas vidas estão interconectadas globalmente e nossa capacidade de 
sobreviver está em estado de alerta. Em Eternos, um planeta diferente: 
nele não há mares, montanhas, nem vegetação; por ele não sopram os 
ventos, não correm os rios e não habitam os homens; por lá não existe 
a fome, não se formam as guerras, não se sente o frio.

Serviço: Auditório  Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 2 do Parque Ibira-
puera, tel. 3629-1075. Sábado (21) às 21h e domingo (22) às 17h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia).


