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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 10 de outubro de 2018. Dia de São Tomás de Vilanova, São 
Paulino de York, São Gereão, São Francisco de Bórgia, São Daniel, e Dia 
do Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Dia Nacional de Luta da 

Mulher contra a Violência e Dia do Empresário Brasileiro. Hoje 
aniversaria o ex-vocalista do Van Halen David Lee Roth que faz 63 anos, 
o autor e ator Miguel Falabella que nasceu em 1956, a atriz Rosana Garcia 
que completa 54 anos e a atriz Fernanda Machado que chega aos 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau normalmente se esforça para conquis-
tar grandes realizações, porém precisa superar alguns obstáculos antes 
de atingir os seus objetivos. Defende aquilo em que acredita mesmo que 
seja contra a opinião de outras pessoas. A sua habilidade para dar início 
a qualquer atividade o leva a caminhar por conta própria. Procura sempre 
o bem, o verdadeiro e o belo nas pessoas e situações que vive. É muito 
amável com os pais e fi lhos e seus familiares. As atividades comerciais 
podem aumentar seu sucesso no trabalho e trazer dinheiro e fortuna. 

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

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

Esta quarta é o primeiro dia da lunação. A Lua Nova ingressa em Escorpião durante a madrugada e faz conjunção 
com Mercúrio. O começo da manhã pode ser muito agitado, com mudanças de planos e imprevistos. A Lua em tensão 
com Urano pode nos deixar impacientes. Como a Lua também faz um aspecto positivo com Saturno podemos ter 
mais estabilidade emocional ao longo do dia, mas a noite a Lua faz aspectos tensos com Vênus e Marte que pode 
gerar explosões emocionais, descontrole e agressividade. Vênus e Marte quando estão em tensão perdem a harmonia 
e o refi namento. A teimosia pode gerar mais separação do que aproximar as pessoas nesta metade de semana.
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Vênus e Marte quando estão em 
tensão perdem a harmonia e o refi na-
mento. Ajude quem precisa de você 
no setor profi ssional e mostre toda 
a sua competência para melhorar 
seus ganhos materiais. A Lua em 
tensão com Urano pode aumentar 
a impaciência. 78/378 – Vermelho.

Pode sofrer pequenos obstáculos e 
difi culdade de compreensão. Evite 
certa frieza e ou insegurança quanto 
ao próprio valor, junto com o pensa-
mento racional demais. Fará contatos 
importantes e a sua humildade o 
impulsionará a crescer ainda mais. 
82/282 - Branco.

Fortes emoções e bom momento no 
relacionamento amoroso e sexual. 
A dedicação e o carinho demons-
trados serão retribuídos. Procure 
fi car perto dos amigos ou da pessoa 
amada e será feliz. Pode renovar 
estoques e transações lucrativas. 
32/132 – Amarelo.

Esta é uma fase muito propicia a 
novidades, mas tudo ainda deve estar 
sendo preparado, como se fosse uma 
gestação que fará os fatos se desen-
volver a partir da Lua Crescente. 
Aproveite esta fase ainda será ótima 
para enxergar se um relacionamento 
vale a pena. 81/281 – Verde.

Neste período terá a chance de ajudar 
alguém e de aprender algo novo e 
inédito. Controle suas emoções e a 
insegurança sobre seu próprio valor. 
No amor, um forte poder de atração 
por uma pessoa especial, pode levá-lo 
a agir sem pensar bem, tome cuidado. 
29/429 – Amarelo.

A situação fi nanceira bem como a 
aquisição de bens materiais passa 
por intensa transformação. Precisa 
resolver logo alguns assuntos que 
o preocupam. Mesmo havendo 
estabilidade emocional, aumenta 
a teimosia diante de novas ideias e 
haverá certa lentidão nas reações. 
02/502 – Verde.

Está chegando à melhor hora para 
agir, retomar antigos projetos ou dar 
início a algo novo. Comece a preparar 
algo para começar em breve, mas 
que deve ser preparado nesta fase 
mais delicado do ano. Cuide melhor 
de sua saúde nesta quarta evitando 
os excessos. 34/334 – Verde.

O começo da manhã pode ser muito 
agitado, com mudanças de planos e 
imprevistos. A Lua Nova ingressa em 
Escorpião durante a madrugada e 
faz conjunção com Mercúrio. Seja 
discreto ao falar o que pensa, pois 
tende a ser mal interpretado.  Fique 
perto dos familiares e dos amigos. 
20/220 – Branco.

Haverá mais paciência para tomar 
providências práticas, como fazer 
consertos e arrumações. Algumas 
dúvidas e sentimentos pouco claros 
trazem insegurança. Os objetivos que 
traçou podem ser seguidos usando 
a intuição. Use sua determinação à 
noite. 23/123 – Cinza.

É tempo de refl etir antes de agir. 
Agora tudo ainda está em compasso 
de semeadura que é possível lançar 
sementes daquilo que queremos 
desenvolver. Algumas coisas irão 
para frente, outras não.  De cabeça 
fria, poderá avaliar se esse romance 
vale a pena. 43/443 – Branco.

Algo está prestes a mudar na sua 
rotina, mas não seja pessimista. 
Use o que possui de mais intenso e 
emocional nesta quarta em mostre 
isso as pessoas. Final de tarde muito 
bom para novos inícios e projetos de 
longa duração que em breve darão 
resultado. 57/457 – Azul.

Com o Sol em seu signo estará mais 
prático para encontrar soluções ao 
tratar com as pessoas. Faça viagens 
e mantenha contatos importantes 
de lazer ou de trabalho. Um novo 
ciclo de vida começa logo depois do 
aniversário, o seu novo ano astral. 
29/229 – Azul.

Simpatias que funcionam
Simpatia para ganhar dinheiro: Esta simpatia para 
ganhar dinheiro deve ser feita durante três dias seguidos 
para que se comecem a ver resultados. Acenda 3 velas 
brancas num pratinho de vidro, com um fundinho de 
água com açúcar e ofereça cada uma delas aos anjos 
Gabriel, Miguel e Rafael. Faça todos os seus pedidos e 
coloque o prato com as velas num local que seja mais 
alto que você mesmo. No fi nal dos 3 dias, deverá colocar, 
à frente de sua casa, uma faixa dizendo: Obrigada aos 3 
anjos protetores pela graça conseguida. Depois, jogue 
tudo no lixo e use o prato depois de lavado.
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BANCO 35

VHC
PAPANICOLAU
ANISATUAL

TESESBT
COROCOCAU

NURNASIR
PIORVIOLA

OBARENAJ
PARDALBOA
ENRECGUP

DBIZARRO
FERRORN

RUNIDADE
AXAELAS

ESCALONADA

Exame gi-
necológico
preventivo
do câncer

Ator es-
panhol de 

"A Máscara
do Zorro"

Pequeno
cais das
marinas

Red (?)
Chili

Peppers,
banda

Engloba o
mangá, o
anime e o
karaokê

Caráter 
da notícia
televisada

ao vivo

O segun-
do lado do

antigo
elepê

Planta
mascada
por povos
andinos

Título
honorífico
de Paul 

McCartney

Professor
(?), per-
sonagem
de Disney

(?) do
Grêmio,
estádio
gaúcho

"Empty
(?)", su-
cesso de 

Elton John
Parte

mais dura
do tronco 

de árvores

(?) sorte,
recado no

fim de
provas

Metal
sensível à
oxidação

Insólito;
esquisito

(pop.)

Letra-
símbolo
do sono

(HQ)

Divindade 
louvada na
mesquita

Papai, 
em inglês

"Louco 
por (?)",
série da
TV Globo

Monograma
de "Rita" 

Cláusula
(?): prevê
a media-
ção como
solução

de conflito

Conjunto
vocal

Inferior 
a outros

Erva-doce
Trabalhos
de douto-
randos

A vitamina
dos frutos
cítricos

(?) federa-
tiva, divi-

são territo-
rial oficial
do Brasil

A flor da
pureza
Nosso, 

em inglês

Utensílio
eleitoral
Forma da
pulseira

Paulinho da
(?), cantor

Lógico;
inteligente

Capital e maior
cidade afegã

Entidade que testa
advogados (sigla)

Praga que destruiu
plantações de cacau
na Bahia (anos 90)
Cobra com guizo

Autores
(abrev.)
Feitio do
ancinho

3/dad — our. 5/cerne. 6/garden. 8/racional. 10/escalonada. 15/vassoura de bruxa.
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“Patcharas”
Duas semanas após o lançamento de 

“Patcharas”, seu primeiro trabalho solo, 
Dieguito Reis divulga videoclipe para 
“Aqui não é Montevidéu”. Em um boom 
bap de verão, single, considerado um dos 
destaques do EP, está na maior playlist de 
rap do Spotify, “RAPública”. Composta em 
parceria com Galf AC e Pablo Domingues, 
música refl ete sobre a importância de va-
lorizarmos quem somos e de onde viemos. 
Nesse cenário, “Aqui não é Montevidéu” 
ganhou videoclipe com direção de Davide 
e Luca, da Bori Filmes. Ambos também são 
integrantes da Vivendo do Ócio. “A ideia das 
fi lmagens era mostrar, mais ou menos, como 
é o dia a dia de um moleque que nasce na 
CBX. Futebol, grafi te, arraia e por aí vai. 
Durante a gravação, as coisas foram rolando 
tão naturalmente que tudo o que acontecia 
dialogava, diretamente, com o som. Aí foi só 
aproveitar o olhar, a humildade e simplicida-
de dos meus irmãos e parceiros de banda”.
Assista aqui: (https://youtu.be/Wguo-
lUiH3uk).

Nota
O grupo Braza lança seu novo EP nas 

plataformas digitais pela Deck, grava-
do em parceria com o projeto carioca 
CoLAB Records. No novo trabalho, 
Danilo Cutrim (Guitarra e Voz), Nícolas 
Christ (Bateria), Pedro Lobo (Baixo e 
Voz) e Vitor Isensee (Teclados e Voz) 
apresentam versões mais intimistas de 
três músicas autorais já conhecidas do 
público:  “Sob o Céu” e “Chama”, ambas 
do EP “Liquidifi cador” (Deck/2018) e 
“Qual É o Rosto de Deus”, do disco “Tijolo 
por Tijolo”.As canções foram gravadas 
ao vivo no CoLAB em Botafogo (Rio 
de Janeiro), com captação, mixagem e 
masterização do som de William Lage. Os 
vídeos, produzidos pelo próprio CoLAB 
e dirigidos por  Filipe Marques, já estão 
disponíveis no YouTube. Para ouvir: 
(https://braza.lnk.to/ColabRecordsPR).

Mestiça 
A cantora e historiadora  Jurema Paes 

apresenta seu novo show, que busca uma 
reconexão dos seres com questões naturais 
da humanidade, como a vida e a morte ou a 
própria natureza.  Participam do show tam-
bém Diego Moraes, Claudia Rivera e Juliana 
Calderón. Desdobrando o conceito da teoria da 
mestiçagem e aprofundando a articulação en-
tre música e natureza, as composições buscam 
criar processos e inter-relações do público com 
o meio ambiente, fazendo da música um canal 
energético. A música faz parte de um conjun-
to que resultará em seu terceiro disco, todo 
baseado em parcerias. Seu segundo álbum 
“Mestiça” (2014), alcançou reconhecimento 
pelo mundo chegando a citação de Jurema no 
The Guardian como uma das vozes femininas 
brasileiras mais infl uentes do século XXI. A 
novidade na carreira da cantora é a aposta 
em um trabalho em vídeo, o que oferece aos 
fãs uma experiência imersiva das músicas.

 
Serviço: Funarte, Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos. 

Domingo (14) às 18h. Ingresso: R$ 40.

Kleiton e Kledir

Com seu característico estilo 
musical e o simpático sotaque 
gaúcho, a dupla Kleiton 
& Kledir marcou a cultura 
brasileira dos últimos anos

O sucesso de mais de 20 discos 
gravados em português (e um em 
espanhol) rendeu shows por EUA, 

Europa, Oriente Médio e América Latina. 
Os músicos gravaram em Los Angeles, 
Nova York, Lisboa, Paris, Miami e Buenos 
Aires. Com Todas as Letras, o disco mais 
recente de K&K, é um projeto original e 
faz uma aproximação da literatura com a 
música popular. Lixo e Purpurina, parceria 
inédita entre os irmãos e o escritor Caio 
Fernando Abreu, foi o ponto de partida e 
serviu de inspiração para todas as novas 
parcerias que surgiram com outros nomes 
da literatura, que viveram pela primeira 
vez a experiência de escrever uma letra de 
canção: Luis Fernando Verissimo, Martha 
Medeiros, Fabrício Carpinejar, Leticia 
Wierzchowski, Daniel Galera, Paulo Scott, 
Claudia Tajes, Alcy Cheuiche e Lourenço 
Cazarré. O álbum traz a participação es-
pecial de Adriana Calcanhotto e um belo 
solo de sax de Luis Fernando Verissimo.

 
Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Ma-

dalena, tel. 3813-7404. Sexta (12) e sábado (13) às 21h30. 
Ingresso: R$ 140.

Kleiton & Kledir

R
od

rig
o 

Lo
pe

s

Beba Zanettini

O pianista, compositor e arranjador  Beba Zanettini apre-
senta-se com participação da convidada Eva Jagun, cantora 
e compositora de alemã. No formato sexteto, o show, que 
integra o projeto Jazz Clube da unidade. No roteiro da 
apresentação estão composições do disco Canto da Areia, 
lançado por Zanettini em 2017, além de músicas da convidada 
Eva Jagun, considerada embaixadora da música brasileira 
em Berlim. O sexteto de Beba Zanettini (piano e teclado) 
traz músicos do calibre de Marcos Klis (contrabaixo), Paulo 
Oliveira (sax e fl auta), Felipe Ávila (guitarra), Gudino Mi-
randa (bateria) e Keila Abeid (voz). O show Canto da Areia 
sintetiza a trajetória musical de Beba, sempre norteada pela 
canção e pela música instrumental brasileira. Baseado em 
seu CD de mesmo nome, o show reverbera também em 
trabalhos instrumentais desenvolvidos com os grupos Café 
Jam e Aquilo Del Nisso e no seu lado compositor de canções 
que resultou no primeiro CD solo, Beba Música! (2009).  O 
público vai apreciar um espetáculo que mescla ritmos como 
o samba, o choro, o jazz, a bossa-nova e a world music.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.  2076-9700. Domingo 
(14) às 18h. Ingresso: R$ 20.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Paciência.

Permita o tempo para que as coisas aconteçam. 

Você esteve liberando muitas coisas e assim você é lembrado de ser 
paciente com o processo, pois agora o signifi cado mais profundo, a 
autenticidade da vida é capaz de se manifestar, se você o permitir. Você 
está em uma jornada de descoberta e está descobrindo verdades mais 
profundas sobre si mesmo, sua vida e a vida ao seu redor. Dê tempo 
às coisas para se transformar e se revelarem para você. Permaneça 
comprometido com um caminho de expansão. Faça uma nova pro-
messa de que, a partir de agora, sua vida se revelará em formas de 
clareza e compreensão, e que você responderá de maneira diferente 
aos desafi os. Abençoe os fi nais e veja que agora você está livre para 
avançar para coisas melhores e confi e que todas as suas necessidades 
serão atendidas. Pensamento para hoje: Paciência, querido. Deixe de 
lado o que não lhe serve mais e faça um novo voto de que sua vida se 
desdobrará com facilidade. Encontre seu alinhamento e confi e que suas 
necessidades serão atendidas de todas as maneiras e em todos os níveis! 
E assim é.Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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