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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Outubro de 2018. Dia de Santo Inácio de Antio-
quia, São Vítor, São Mariano, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é 
o caráter. Dia do Profi ssional de Propaganda, Dia da Indústria 

Aeronáutica Brasileira, Dia da Apicultura, Dia Nacional de 

Vacinação e Dia do Eletricista.  Hoje faz aniversário o ator Nuno 
Leal Maia que faz 71 anos, a atriz Margot Kidder, que nasceu em 1948 
a atriz Bárbara Paz que faz 44 anos e a atriz, cantora e dançarina Negra 
Li que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é amável, ambicioso, idealista e caris-
mático. Mesmo quando tem confi ança na sua intuição a tendência à 
impaciência ou a excesso de entusiasmo indica que precisa evitar agir 
com precipitação. Esperto, independente, prefere utilizar o seu conhe-
cimento de forma específi ca para desenvolver uma especialização, o que 
o leva a ser bem-sucedido. Tanto a família como a pessoa amada são 
sempre muito importantes para esse libriano que é sensível e emocional 
no que se refere à sua vida privada e aos seus negócios. Uma de suas 
características mais notáveis é a sinceridade.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. 
Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. Números 
de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação. A Lua ingressa em Aquário e o astral vai fi car mais voltado para as questões 

humanas e as novas ideias, olhando para o futuro. O contato com grupos e amigos estará favorecido. Mas o dia 

deve seguir tenso e com muitos imprevistos. A Lua em aspecto negativo com Urano durante a manhã pode provocar 

atrasos e mudanças de planos. À noite a Lua em mau aspecto com Vênus pode difi cultar a relação com o público 

feminino que também podem sofrer abusos e até hostilidade.
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A Lua ingressa em Aquário e o 
astral vai fi car mais voltado para as 
questões humanas e as novas ideias, 
olhando para o futuro. Facilidade em 
se manifestar os sentimentos já que a 
demonstração de amor é importante 
trazendo boas novas nesta quarta. 
77/477 – Cinza.

A Lua em aspecto negativo com Ura-
no durante a manhã pode provocar 
atrasos e mudanças de planos. Ótimo 
para comprar e vender roupas, aces-
sórios e se vestir melhor. Controle 
as emoções e aceite as situações 
do jeito que elas são. Precisa fi car 
próximo de quem te atrai e você ama. 
29/429 – Azul.

Mantenha o trato com as pessoas 
e terá bons relacionamentos pes-
soais desde madrugada. Os rumos 
podem mudar até nos menores 
atos e intenções. A disposição nos 
relacionamentos deve ser mantida, 
pois o dia pode acarretar desenten-
dimentos. 60/560 – Amarelo.

Precisam de maior segurança e 
harmonia no seu lar para evitar 
perturbações. Precisa manter o bom 
humor e aproximar-se das pessoas 
que ama. O dia não é bom para as-
suntos de dinheiro, mas benefi cia a 
saúde e o restabelecimento de suas 
energias vitais.  46/546 – Branco.

As viagens e contatos com suas raízes 
fazem muito bem. Fique perto dos 
seus familiares e de pessoas que o 
atraem será mais feliz nesta metade 
de semana. À noite a Lua em mau 
aspecto com Vênus pode difi cultar 
a relação com o público feminino 
que também podem sofrer abusos 
e até hostilidade. 89/589 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e fa-
zer novas conquistas pessoas daqui 
para frente. Através da organização 
e de uma maneira nova de agir, a vida 
fi nanceira deve melhorar muito a 
partir desta quarta, seu dia favorável 
da semana. 95/695 – Verde.

A Lua em aspecto negativo com Ura-
no durante a manhã pode provocar 
atrasos e mudanças de planos. Nova 
atividade e novo rumo serão tomados 
depois que passar o aniversário. falta 
de defi nição pode incentivar uma 
atitude do que deveria enfrentar 
21/821 – verde.

Use a força do pensamento positivo 
para alcançar seus intentos. O dia 
favorece tudo que seja feito com 
grande esforço, valorizando a ação 
e a percepção. Cuidado com con-
fusões evite-as e logo terá maior 
apoio dos que trabalham ao seu 
lado. 47/347 – Azul. 

Para quem deita tarde ou levanta 
cedo é bom aproveitar de manhã 
para boas conversas e animação. 
Ótima manhã para comprar e vender 
roupas, acessórios e se vestir melhor. 
Poderá alcançar uma melhor posição 
para aumentar o seu conforto pes-
soal. 09/209 – Marrom.

É um momento em que o humor geral 
está voltado para a extroversão e para 
uma alegria contagiante. Mantenha 
a calma, pois precisa manter-se 
bem-humorado e fi car ao lado de 
pessoas confi áveis e amigas nesta 
metade de semana para sentir-se 
bem. 43/443 – Azul.

Permaneça junto de pessoas que 
levantem seu astral. Propício para 
fazer pedidos e propostas durante 
toda a manhã.  A quarta não é um 
dia muito favorável à relação com as 
outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos. 34/134 – Verde. 

É um momento em que a originali-
dade, a inventividade e a uma fase 
com novas oportunidades e maior 
motivação para dizer o que sente pe-
las pessoas queridas. O contato com 
grupos e amigos estará favorecido. 
Mas o dia deve seguir tenso e com 
muitos imprevistos. 61/161 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vícios: Quem tem algum parente 
viciado em drogas ou em bebidas alcoólicas ou cigarro, 
deve escrever 7 vezes o nome desta pessoa em um papel 
branco e rezar o Salmo 87, pedindo ao anjo Veuahiah que 
leve para longe dela este vício que só traz tristezas. Depois, 
coloque o papel dobrado dentro da Bíblia, na página desse 
mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. No oitavo dia, recite 
novamente todos os versículos e pense fi rmemente no seu 
pedido, depois queime o papel e sopre as cinzas ao vento.
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Refl exões

No formato solo, ao piano o compositor Francis Hime 
apresenta clássicos como Meu Caro Amigo, Atrás da Porta, 
Vai Passar, Passaredo e Pivete e traz, assim, a história 
da viva da Música Brasileira no show Álbum Musical. 
Representante da melhor geração de compositores sur-
gida no Brasil, Francis Hime assumiu o papel de um dos 
principais protagonistas da música popular brasileira a 
partir da primeira metade dos anos 60. 

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta 
(19) às 21h30. Ingresso: R$ 130. 

Moderno na essência, inquieto e irreverente, 
Jards Macalé sempre esteve ligado aos principais 
nomes da vanguarda cultural

Artista múltiplo, que transita com total liberdade em di-
versas esferas da arte, foi parceiro musical de magnífi cos 
poetas, cineastas, artistas plásticos e músicos. Violonista 

primoroso, formado na melhor tradição da música popular e 
erudita, ele reafi rma sua importância como músico, composi-
tor e intérprete, comemorando merecida fase de visibilidade e 
reconhecimento. Sua obra se mantém atual e é cada vez mais 
valorizada, com discos reeditados e remasterizados. Macalé 
vem conquistando as novas gerações interessadas no melhor 
da cultura musical brasileira das últimas décadas. Macalé sobe 
ao palco em show de voz e violão, apresentando um repertório 
com suas composições essenciais, como Farinha do Desprezo, 
Movimento dos Barcos, Let´s Play That, Vapor Barato, Hotel das 
Estrelas, Negra Melodia e Mal Secreto, entre outras.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (20) 
às 21h30. Ingresso: R$ 90.

Wallace Souza Macalé
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Nota
Após 4 anos desde “Imbigo”, a Tabu-

leiro Musiquim lança “MANO” em todas 
as plataformas digitais. Com 10 faixas, 

o novo, e segundo álbum da banda  foi 
produzido e dirigido pelo vocalista Sil-
vio de Carvalho. Ele também assina a 
composição de quase todas as tracks, 
exceto “Mano Sereia”, de Giovani Ci-

dreira. Abrindo o disco, “O Plano” conta 
a história de alguém vivendo em meio 
a uma era de confl itos, desequilíbrios 
sociais e censuras mascaradas. Ouça 
aqui: (https://youtu.be/5dCnCbELBFY).

Cena do musical “Branca de Neve”.

“Branca de Neve – O Musical”, 
adaptado da clássica história da 
menina “branca como a neve, 
cabelos negros como ébano e lá-
bios vermelhos como o sangue”, 
é mais uma produção dos mes-
mos realizadores de Cinderella, 
A Bela e A Fera, Pinocchio – O 
Musical, Peter Pan, Natal Mági-
co e O Mágico de Oz. Inspirada 
no conto do livro original dos 
Irmãos Grimm, e com direção 
geral de Billy Bond, musical 
já encantou quase 300 mil 
espectadores, após passagens 
pela Argentina, Chile e Peru. 
Os diálogos e músicas são en-
toados em português, além de 
muitos efeitos especiais, 4D e 
leds de altíssima defi nição. A 
montagem tem ainda recursos 
de gelo seco, levitações, ilu-
sionismo e equipamentos que 
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fazem a plateia ter a sensação 
de fazer parte do espetáculo. A 
produção do musical conta com 
50 profi ssionais, mais de 180 
fi gurinos, 35 trocas de cenários, 
28 toneladas de equipamentos, 

muita pirotecnia e efeitos visuais 
deslumbrantes.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon 
Shopping), R. Palestra Itália, 500, Pompéia. 
Sábado (20) às 15h sábado (27) às 11h30 e 
às 15h e domingos (21 e 28) às 11h30 e 15h. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 15 (camarote).

Desejo
Neste dia de sua vida querido(a) 
amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba...... Que o 
desejo é uma força poderosa 
que pode ser usada para fazer 
as coisas acontecerem. Mas não 
confunda desejo com expectati-
va, ou com necessidade. O desejo 
tem uma qualidade inteiramente 
diferente. Você pode desejar algo 
que não precisa nem exige ter. 
Essa pequena diferença faz tudo 
funcionar. Essa pequena diferen-
ça é o grande truque. Deseje, não 
Exija. Desejar impulsiona. Exigir 
força. A vida não é para ser força-
da, mas ela pode ser seduzida... 
Qualquer um ou qualquer coisa 
que você esteja tentando forçar 
hoje, pare. Simplesmente... volte 
para o algodão suave do desejo.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

Festival de nerdcore
O hacking no Brasil está cada vez mais extrapolando os limites 

das habilidades técnicas e se tornando um movimento cultural. 
Exemplo disso é a realização da segunda edição do maior festival 
de nerdcore da América Latina no país.Os principais expoentes 
gênero no mundo, como o artista norte-americano Dual Core, 
junto com 25 DJs brasileiros e representantes do estilo no Brasil, 
como o curitibano MC Hackudão, vão se juntar com os rappers 
brasileiros Gabriel O Pensador e Marcelo D2.As apresentações 
acontecem durante o Roadsec SP18, o maior festival hacker do 
país, que terá quase 24 horas de programação entre palestras 
com os principais hackers do mundo, atividades interativas, 
como programação de robôs e e pilotagem remota de drones 
com smartphones, por exemplo, além de técnicas de criptografi a. 

O nerdcore é uma espécie hip hop hacker nascido no habitat 
mais nerd da atualidade: a internet. O ritmo se destaca ao apelar 
para a cultura nerd como sua principal fonte de inspiração lírica. 
Para além das referências aos quadrinhos e fi cção científi ca, o 
nerdcore também se embrenha em aspectos mais mundanos 
do cotidiano hacker, detalhando testes de segurança e usando 
com desenvoltura o vocabulário de códigos de programação, ao 
ponto de criar o sub-subgênero geeksta rap – um “gangsta” que 
não se gaba de ter os carros mais caros e as armas mais letais, 
e sim de ter uma maior habilidade de invadir redes fechadas e 
quebrar códigos, quase numa celebração do hacker enquanto 
fora-da-lei.

Serviço: AUDIO, Av. Francisco Matarazzo, 694,Barra Funda. Sábado (10/11) às 23h. 
Ingressos para os shows a partir de R$ 50 reais, já a venda. 


