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Esta sexta é o primeiro dia da lunação. Nesta sexta a Lua faz conjunção com Mercúrio fazendo a intuição muito ativada. A 

percepção fi ca a fl or da pele a leva a compreensão da situação que esteja sendo vivida. As relações em geral irão afetar as 

nossas reações emocionais. Muita mais sensibilidade e compreensão, principalmente n o fi nal da sexta. A Lua em harmonia 

com Netuno aumenta a empatia. Muito romantismo, cuidado com o outro e sexualidade ativada. Pode expressar os afetos 

através do sexo, com mais conexão e intimidade. Noite de boas inspirações com maior facilidade e jeito ao lidar com pessoas. 

Um fi nal de dia de sociabilidade agradável.
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Há chance de dar início a novos em-
preendimentos, ainda mais de coisas 
diferentes e incomuns. Bom fi nal de 
semana para divulgação e ampliação 
de atividades com êxito naquilo que 
iniciar. Mantenha-se longe dos pro-
blemas na intimidade e no lar pelo 
impulso da ação. 90/490 – Verde.

Haverá vitalidade e favorecimento 
de manhã cedo. Com a Lua em 
Escorpião a tarde faça as mudanças 
no ambiente e amplie atividades com 
êxito. Os assuntos sentimentais po-
dem complicar, já que a sensibilidade 
é muito forte. Não tente resolver 
nada defi nitivo no começo da tarde. 
55/355 – Azul.

As viagens serão proveitosas para o 
lazer, mas os assuntos importantes 
não devem ser decididos. Faça 
viagens e passeios que serão felizes, 
mas esteja atento com afl ições e 
problemas que ainda perturbam. 
Bom dia para pensar em empreen-
dimentos novos. 42/242 – Branco.

A Lua em Escorpião ajuda a perse-
guir seus objetivos e de fi car perto 
de quem ama. Os relacionamentos 
podem melhorar no ambiente 
familiar e social. A inspiração e a 
sensibilidade levam você a agir sem 
pensar e se aborrecer por situações 
que não pode mudar. 24/724 – Cinza.

Noite dinâmica e cheia de inspirações 
que dão maior facilidade e jeito ao 
lidar com pessoas. Curta o seu rela-
cionamento amoroso intensamente. 
Mesmo diante de problemas, não se 
afaste de perto da pessoa amada 
procurando sair e se divertir a dois. 
75/275 – Vermelho.

O dia é bom para viagens, passeios 
e pesquisas. Haverá vitalidade e 
favorecimento para à divulgação e 
ampliação de atividades. Mantenha 
o astral alto e os assuntos terão 
soluções através da sua grande ins-
piração e dedicação. 66/466 – verde.

A Lua no seu signo aumenta ainda 
mais a sua vontade de agir e decidir 
coisas importantes. Saia da rotina 
faça uma viagem, mas evite negócios 
que não tenham sido decididos antes. 
Use sua sensibilidade para assuntos 
ligados à beleza, arte e a estética. 
35/335 – Verde.

Noite dinâmica e sujeita a novidades 
na relação sexual. Mudanças e deci-
sões não devem ser tomadas até lá, 
pois terão que ser alteradas depois. 
Em breve viverá uma nova fase, de-
pois do aniversário. A percepção fi ca 
a fl or da pele a leva a compreensão 
da situação que esteja sendo vivida. 
88/288 – Azul.

Precisa manter a harmonia no rela-
cionamento amoroso, sem perder a 
confi ança por criar imagens mentais 
que não correspondem à realidade. 
Problemas familiares e sentimentais 
podem perturbar o seu final de 
semana. Mantenha o astral elevado. 
51/151 – Amarelo. 

Bom dia para a divulgação e amplia-
ção de atividades com êxito naquilo 
que levar adiante. A tarde haverá 
maior facilidade para fazer coisas 
diferentes. Nesta sexta a Lua faz 
conjunção com Mercúrio fazendo a 
intuição muito ativada. 78/778 – Azul.

Um aspecto de harmonia da Lua 
com Vênus o torna mais emocional 
ao perseguir seus desejos. Use de 
inspiração e a imaginação neste 
sábado e domingo. Com a Lua Nova 
em Escorpião o momento é bom para 
fazer amigos. Evite ser possessivo 
com quem ama. 67/567 – Branco.

A Lua em harmonia com Netuno au-
menta a empatia. Muito romantismo, 
cuidado com o outro e sexualidade 
ativada. Pode expressar os afetos 
através do sexo, com mais conexão 
e intimidade. Noite de boas inspira-
ções com maior facilidade e jeito ao 
lidar com pessoas. 21/521 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Outubro de 2017. Dia de Santa Maria Bertila Boscardim, 
São João Câncio, Santo Artêmio, e Dia do Anjo Rochel, cuja virtude 
é a força. Dia do Arquivista, Dia Internacional do Controlador 

de Tráfego Aéreo, e Dia do Poeta. Hoje aniversaria a atriz Eliane 
Giardini que faz 65 anos, o diretor de cinema Danny Boyle que nasceu 
em 1966, o ator e apresentador Rodrigo Faro faz 44 anos e a atriz 
Roberta Rodrigues que nasceu em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é intuitivo, adaptável e compreensivo. 
Gosta de pertencer a grupos e em geral aprecia atividades cooperativas 
onde pode interagir e compartilhar experiências aprendendo com as 
pessoas. Precisa desenvolver confi ança e superar a tendência a se sentir 
facilmente ferido pelas críticas alheias evitando a depressão. Possui uma 
mente ao mesmo tempo criativa e racional. É um investigador sempre 
interessado em assuntos misteriosos e aparentemente insolúveis. A 
capacidade de compreender e solidarizar-se com o sofrimento alheio 
é frequente. Costuma ter certa habilidade de extrair um saldo positivo 
de quase tudo, mesmo quando aparentemente sai perdendo.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, praze-
res, abundância e melhorar de vida. Ver danças é 
alegria. Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Para acabar com intrigas: Em uma segunda-
feira, às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 
1 pires grande e cerque com sal grosso. Acenda e 
ofereça a vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele 
espante as energias negativas ao seu redor. Quando 
a vela apagar, jogue o conteúdo do pires no lixo 
e deixe-o virado de boca pra baixo, atrás de uma 
porta, por 3 dias. Ao fi nal, lave- o e guarde para 
ser usado normalmente.

ágina 8

Cena do fi lme, O Padre e a Moça.

O fi lme “O Padre e a Moça” (dia 26/10), é um  longa-me-
tragem, adaptação de um poema de Carlos Drummond de 
Andrade, grande poeta da segunda geração do Modernis-
mo no Brasil. Já a edição de novembro do Jardim Paradiso 
será especial e terá como tema o cinema construtivista 
do século XX. A proposta do evento do dia 23/11, é traçar 
um panorama da fi lmografi a soviética infl uenciada pelas 
ideias construtivistas e sua consequente reverberação 
no cinema de arte no restante da Europa. Serão vistos 
trechos de obras seminais de Sergei Eisenstein, Dziga 
Vertov e Aleksandr Dovjenko, entre outros, bem como 
curtas-metragens de artistas alemães como Hans Richter 
e Walter Ruttmann, e franceses, como Marcel Duchamp. 
A grande expectativa dessa edição é a participação de 
Donny Correia, poeta, cineasta e mestre e doutorando 
em Estética e História da Arte, que coordenará as discus-
sões acerca do tema e fará o resgate de diversos fi lmes 
importantes do século XX.

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista, 37, Bela Vista. Quinta (26/10 e 23/11) 
às 19h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A banda Megadeth.

Considerado uma das gran-
des infl uências do Heavy Me-
tal, o Megadeth  apresenta um 
mega-show. A abertura desta 
grande noite fi ca por conta 
da banda VIMIC. O Megadeth, 
uma das maiores bandas do 
metal mundial, conquistou o 
Grammy 2017 como melhor 
performance de Heavy Metal 
pelo trabalho do Dystopia, 
quinto álbum da banda, lança-
do no início de 2016;  já vendeu 
mais de 50 milhões de discos 
no mundo, com destaque 
para os álbuns “Peace sells... 
But who’s buying”, “So far, so 
good… So what!”, “Rust in pe-
ace” e “Cryptic writings”, que 
ganharam discos de platina e 
ao longo de 34 anos de ativi-
dade, foram nomeados para 
12 Grammys. No show, eles 
prometem animar o público 

Espetáculo infantil “Mequetrefe Sorrateiro” estreia dia 28 de outubro.

O espetáculo 
infantil “Mequetrefe 
Sorrateiro”, com texto 
e direção de Marcello 
Airoldi, estreia dia 28 
de outubro

A peça aborda o universo 
afetivo de um menino 
diante da separação de 

seus pais e sua transição da 
infância para a adolescência. 
Com muita música, poesia 
e animações, a estória de 
Menino é contada a partir 
de suas tristezas e alegrias e 
as consequências que estas 
trazem em seu aprendizado 
e amadurecimento. Em sua 
trajetória, o contato com 
outros personagens o ajuda 
a reencontrar caminhos que 
pareciam perdidos. Temas 
como relacionamento, con-
vívio com as diferenças e a 
autoconfi ança são abordados 
no texto, apontando para o 
desenvolvimento saudável da 

“Mequetrefe Sorrateiro”
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criança. Certo de que a arte é 
uma das chaves para o melhor 
convívio entre o indivíduo e a 
sociedade, o autor e diretor 
Marcello Airoldi conta que o 
personagem menino não é ins-

pirado em ninguém especifi ca-
mente, mas tem características 
presentes em toda criança, seja 
ela menino ou menina. Com 
André Capuano, Dani Moreno, 
Eugênio La Sálvia, Fagundes 

Emanuel, Juh Vieira, William 
Guedes e Mauricio Damasceno. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sábados e domingos às 15h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

Divulgação

Cine

Sinais
Nós iremos mostrar o caminho
Peça para ser guiado e, então, preste atenção aos sinais. Seus 
anjos estão sempre com você, guiando o caminho. Quando 
você não sentir isto, ou sentir que eles o abandonaram, nada 
poderia estar mais longe da verdade. Se você estiver realmente 
tendo o tempo para ouvir os seus anjos, ser humano, você 
estará recebendo um sinal.
Olhe ao redor e preste atenção ao seu ambiente. Os sinais vêm 
como mensagens repetitivas e coisas que são signifi cativas 
para você. Se você achar que é um sinal, então, é! Por favor, 
não o desconsidere como apenas uma criação ilusória, pois é 
exatamente assim que você corta a energia que está recebendo.
O Mantra para hoje é: “Eu vejo claramente os sinais que me 
guiam e sei que eles foram enviados apenas para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

com seus principais sucessos. 
No set-list estão: “Symphony 
Of Destruction”, “Trust”, “Dys-
topia”, “Fatal Illusion”, “Peace 
Sells”, entre outras. Já o VIMIC, 
que fará abertura do show, 

aposta em músicas do seu 
primeiro álbum “Open Your 
Omen”.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagi-
puru, 795, Barra Funda. Terça (31) a partir 
das 19h30. Ingressos:  R$ 240 e R$ 400.
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Heavy metal Concerto
A pianista Eudóxia de 

Barros irá homenagear os 
seguintes compositores 
brasileiros: Eduardo Souto 
(1882-1942), Osvaldo Lacer-
da (1922-2011), Chiquinha 
Gonzaga (1847-1935), Hei-
tor Villa-Lobos (1887-1959), 
Francisco Mignone (1897-
1986), Camargo Guarnieri 
(1907-1993) e Ernesto 
Nazareth (1863-1934), além 
do norte-americano Louis 
Moreau Gottschalk (1829-
1869), que passou uma 
temporada no Rio de Janeiro 
e compôs a Grande Fantasia 
Triunfal Sobre o Hino Na-
cional Brasileiro, uma das 
obras preferidas de Eudóxia 
de Barros.

Serviço: Auditório da Associação 
Paulista de Medicina, Av. Brigadeiro Luís 
Antônio 278, Bela Vista, tel.  3188-4303. 
Quarta (25) às 20h30.Entrada franca.


