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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de Outubro de 2017. Dia de São Lucas, São Paulo da 
Cruz, e Dia do Anjo Eiael, cuja virtude é o alívio. Dia Internacio-

nal do Controlador de Vôo, Dia do Estivador, Dia do Pintor 

(de parede, de carro) e Dia do Médico. Aniversários: o cantor 
e guitarrista Chuck Berry que chegaria aos 92 anos, falecido em 
março deste ano de 2017,  ator Jean Claude Van Damme que nasceu 
em 1960, a tenista Martina Navratilova que faz 52 anos e o ator Zac 
Afron que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau possui determinação, fi rmeza e ambição. 
Ativo, com necessidade de enfrentar desafi os, gosta de se manter ocu-
pado e normalmente se envolve em algum tipo de empreendimento. 
Capaz, trabalhador e responsável pode assumir cargos de autoridade. 
Procura sempre estabelecer bases bastante sólidas para seus empre-
endimentos e a ser muito exigente. Tende a se recuperar rapidamente 
das perdas e preparar-se pacientemente para novas conquistas. Dá 
uma importância muito grande à lealdade e, em geral, assume uma 
conduta geral sempre muito bem-humorada diante da vida. Sempre 
defende aquilo em que acredita e se coloca contra a ideia dos outros.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solução 
dos seus problemas e mudança para melhorar na vida. 
Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

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

Nesta sexta de manhã Mercúrio e Júpiter estão em conjunção despertando as habilidades mentais e a capacidade de influen-

ciar os outros através da palavra. Muita facilidade para se expressar vai permitir trazer novas formas de entendimento. 

Facilidade para ir a fundo, mergulhar nas questões internas e ter ideias que podem ajudar a sair de alguma difi culdade. 

O importante não deixar o que sombras venham a tomar conta das emoções. A Lua em mau aspecto com Plutão à noite 

pode gerar uma nova crise até mesmo aumentando os problemas que não conseguimos eliminar de nossas vidas até agora.
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A Lua em Libra torna este dia mais 
ágil, com a energia revigorada. 
Tendência a atitudes intempestivas 
e brabeza exagerada. O importante 
não deixar o que sombras venham 
a tomar conta das emoções. Terá 
maior facilidade para trocar infor-
mações e conseguir fazer acordos 
e negociações. 81/781 – Vermelho.

O Sol se aproxima de seu signo 
opos-to, na casa sete leva a deci-
dir-se sobre uniões e sociedades, 
casamentos e parcerias. A Lua em 
trânsito por Libra facilita o diálogo 
e leva ao despren-dimento. O dia é 
bom para o amor, na intimidade diga 
abertamente dos seus sentimentos. 
89/289 – Branco.

Fará contatos que serão decisivos na 
vida amorosa. Lua em Libra torna 
este dia mais ágil com a energia 
ativada e levando a atitudes exage
-radas. Evite a brabeza e controle as 
emoções à fl or da pele que podem 
afastar alguma pessoa e deturpar 
sua imagem perante os demais. 
85/485 – Amarelo.

A Lua no signo de Libra ajuda a ser 
mais sociável e diplomático procu
-rando entender melhor os que pen-
sam de forma diferente. Conviva com 
a pessoa amada e demonstre com 
atos o que sente no coração. Precisa 
fazer as concessões necessárias para 
evitar brigas a noite 75/375 – Verde.

Aproxime-se das pessoas queridas, 
volte-se ainda mais aos pais, fi lhos 
e irmãos, dos seus familiares mais 
próximos. Use suas emoções para 
resolver situações. O contato com as 
pessoas será mais feliz e proveitoso. 
O dia é muito benéfi co para negócios 
e transações.  59/159 – Amarelo.

De manhã Mercúrio e Júpiter es-
tão em conjunção despertando as 
habilidades mentais e a capacidade 
de infl uenciar os outros através da 
palavra. No amor irá sentir-se ainda 
mais atraído por quem ama ou ainda 
mais solitário se estiver separado. 
56/456 – Verde.

Precisa reconhecer o valor daquilo 
que conquistou em sua vida. As 
emoções serão despertadas e po-
dem afastar as pessoas por atitudes 
bruscas. Facilidade para ir a fundo, 
mergulhar nas questões internas e 
ter ideias que podem ajudar a sair de 
alguma difi culdade. 55/455 – Verde.

A Lua em Libra ajuda a dar mo-
vimento, tornando este dia mais 
ágil, principalmente pela manhã. 
O período mais delicado do ano vai 
começar semana que vem, por isso 
resolva tudo o que está pendente 
esta semana ainda. 66/466 – Azul.

Lua no signo sociável de Libra ajuda 
a participar de encontros e realizar 
reuniões. Teremos dinamismo e 
diversidade nesta metade de sema-
na. Trate tudo de forma otimista. 
Tendência a aumentar os seus lucros 
e através de uma nova atividade profi 
ssional. 35/735 – Verde.

Mantenha a calma ao lidar com suas 
emoções e desejos mais íntimos que 
estão a fl or da pele pela manhã. 
É preciso evitar no fi nal do dia 
lugares onde possa ter problemas. 
Muita facilidade para se expressar 
vai permitir trazer novas formas de 
entendimento. 26/426 – Azul.

A Lua em Libra faz as relações so-
ciais fi carem bem revigoradas. Dê o 
mesmo afeto e atenção para alguém 
que gosta. A Lua em mau aspecto 
com Plutão à noite pode gerar uma 
nova crise até mesmo aumentando 
os problemas que não conseguiu 
eliminar até agora. 31/631 – Branco.

A Lua no seu signo dará um bom 
pique que fará tudo fl uir com maior 
agilidade. Nos assuntos comerciais 
melhoram seus lucros. Um novo ciclo 
de vida começa com maior motiva-
ção, mas não quebre os acordos. O 
importante não deixar o que sombras 
venham a tomar conta das emoções.  
62/362 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para esquecer um amor: Escreva o nome completo 
da pessoa em um papel branco. Depois, vá à beira de 
um rio e jogue o papel na água. Repita três vezes em voz 
alta o seguinte: “nas curvas deste rio poluído, entulhos 
estão parados; você foi na minha vida como um tronco 
atravessado; na correnteza da vida, agora você é passado”. 
Afaste-se sem olhar para trás. Não chore ao fazer esta 
simpatia. É preciso ser forte para realizá-la sem chorar, 
pois, se isso acontecer, a simpatia não dará certo.
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Opção a 
programas
gravados

(TV)

Ave negra
também
chamada
"melro"

Cheio de
balas (o
revólver)

Universi-
dade de
Brasília
(sigla)

Partes da
dobradiça

unidas
pelo pino
Gala, para

o pintor
Salvador

Dalí 

Renata 
Domin-

guez, atriz 
brasileira

São o cal-
çado femi-
nino típico
do verão

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

A popular
"solitária",
parasita
humano

Esporte
olímpico
de Robert
Scheidt

O critério
usado na
censura
de filmes

Sentimento
que move o
terrorista

Um dos rios
que cortam
São Luís

(MA)

"Braço" da
ONU para
a saúde
(sigla)

(?) Niño,
fenômeno
climático

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

Expressam
o desa-

grado de
eleitores

Caracterizam a
barata e a coruja

Palmeira endêmica
da Mata Atlãntica

Via de aplicação do
clister (Med.)
Diana (?), diva

americana do soul 

Guia para 
pagamento
Operação
de adição

Ciência
rural

Engana
(gíria)

Chico (?),
ídolo da

Fórmula 1
Picante

Montadora
de Betim

Graduação
no judô

Libido dos
animais
Atilho;
liame

Aveia, 
em inglês
2ª pessoa 
do discurso

O assunto
do livro

(?) Damon,
ator (Cin.)

(?) de Tefé,
cartunista
Não, em
francês

Másculo
Causo a
morte de
(alguém)

2/el. 3/dan — non — oat. 4/fiat — matt — ross. 5/landi.
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Homônimo
A cantora Paula Santisteban apresenta o show de seu recém 

lançado disco de estreia, homônimo, o último produzido por Carlos 
Eduardo Miranda. Acompanhada por Eduardo Bologna (guitarra), 
Eric Budney (baixo), Daniel de Paula (bateria) e Marcos Romera 
(piano Rhodes), Paula mostra composições próprias em parceria 
com Bologna, e outras de autores como Tim Bernardes, Tchello 
Palma e Fabio Góes, além de versões inéditas de Elliot Smith, 
Caetano Veloso, Lô Borges, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A 
cantora Tiê fará uma participação especial. Uma hora antes do 
show, Paula Santisteban conversará com o jornalista e diretor 
artístico Alexandre Matias sobre a gravação do disco e revelará 
um pouco da história dos bastidores do álbum.

Serviço: Teatro da Unibes Cultural, R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065- 4333. 
Quarta (24) às 20h. Ingresso: R$ 40.

Paula Santisteban

Nota

Dois artistas de 
reconhecimento 
internacional, o chinês 
Ai Weiwei e italiano 
Michelangelo Pistoletto 
se encontram para 
bate-papo inédito 
sobre arte social, 
ativismo e ações 
 artísticas, com 
mediação do curador 
Marcello Dantas

A conversa é gratui-
ta para o público e 
contará com tradução 

simultânea do inglês para o 
português, do italiano para 
o português. Os dois artistas 
apresentam este mês exposi-
ções solo na América do Sul. 

Ai Weiwei, um dos principais artistas contemporâneos, e Michelangelo Pistoletto,

artista italiano do movimento Arte Povera.

Bate papo
Ai Weiwei Studio WikiArt

Ai Weiwei abre dia 20/10, na 
Oca (Parque do Ibirapuera), 
a mostra “AiI Weiwei Raiz”, a 
maior já realizada por ele, que 
inclui obras produzidas no Bra-
sil. Já Pistoletto realiza a partir 
de 27/10, em Santiago do Chile, 

a exposição “Michelangelo Pis-
toletto: Cada punto es el centro 
del universo, cada persona es 
el centro de la sociedad”, no 
Museu de Arte Contempo-
rânea. A curadoria das duas 
mostras é de Marcello Dantas, 

que apresenta em cada uma a 
trajetória artística e trabalhos 
mais recentes dos dois artistas 
plásticos. 

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095.9400. Domingo (21) às 11h. 
Entrada franca.

Joana Garfun kel mostra novo CD.

Curruíra é o primeiro disco de Joana Garfunkel. Com 
produção de Swami Jr., o registro reverencia o passado e 
aponta para o futuro questionando as origens da canção 
brasileira. Joana apresenta-se acompanhada de Swami 
Jr. (violão 7 cordas e direção musical), Sérgio Reze 
(bateria), Sylvio Mazzuca (contrabaixo), Leo Mendes 
(guitarra) e Daniel Grajew (acordeom e teclado). Todas 
as músicas carregam a metalinguagem da poesia e da 
canção que constrói as paisagens sonoras da música 
brasileira. Quatro poemas recheiam o CD e evidenciam o 
cuidado com a palavra. Dividido em três blocos - o sertão, 
o litoral e as origens ancestrais -, o repertório traz uma 
mensagem política sob a perspectiva do Brasil pulsante 
nas cores e na riqueza cultural; um repertório telúrico, 
fonte das infl uências da cantora. “A literatura possibilita 
essa transcendência, permite viajar para todo o Brasil. 
Eu conheci o sertão pelas obras de Guimarães Rosa, o 
meu país por Jorge Amado e tantos outros autores e 
lugares. É uma experiência mítica, um poder que nos 
transporta. Quando eu canto uma música, eu conto uma 
história”, relata Joana Garfunkel. O CD tem participação 
de Emiliano Castro, Jean Garfunkel, Ronen Altman, 
Sizão Machado, Pichu Borelli, Pratinha Saraiva e Paulo 
Garfunkel (recitando um poema autoral). A maioria das 
faixas trazem os músicos Swami Jr., Sylvinho Mazzucca 
Jr., Sergio Reze, Leo Mendes, Pepe Cisneros e Thadeu 
Romano que gravaram tocando juntos, ao vivo no estúdio.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo 
(21) às 18h. Entrada franca.

Novo CD
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Somos luz

Não existe nenhum instrumento capaz de 
produzir escuridão. Ela é simplesmente a 
ausência de luz. Um sinal de que algo está 
faltando. Ou uma névoa que está impedindo 
uma visão mais clara da situação. Mas a 
luz para iluminar o caminho está bem pró-

xima: dentro de nós. Somos seres de luz. 
Quando conseguimos acender a percepção 
das nossas qualidades, todo o cenário se 
transforma. A vida adquire novas nuan-
ces. A alma humana se inunda de beleza.

Brahma Kumaris

A banda de rock SheRlock acaba de lançar 
seu álbum e o clipe da música Próximo Rei 
se destaca nas redes sociais porque mostra 
que os políticos infl am a sociedade, que se 
divide, se torna intolerante e sem diálogo, 
mas no fi nal, os políticos continuam fazendo 
negociatas e o eleito – o próximo rei – se 
compõe com todos pelo poder. O clipe vira-
lizou organicamente, pois a banda SheRlock 
não pôde impulsionar campanha nas redes 

sociais por “censura” dos administradores.  
O vocalista Rick D´Elia e autor da música 
desabafa: “A música tem essa pegada de per-
guntar: “quem será o próximo rei?” É preciso 
combater a  intolerância. Nós queremos um 
país melhor, sem corrupção e precisamos 
fi car alertas, denunciar e não ser inocente 
útil nessa polarização. Para assistir pode ser 
visto no (https://www.youtube.com/watch?-
v=z51jSd9JG1Q). 


