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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 23 de Outubro de 2018. Dia de São João de Capistrano, São 
Vero, Santo Inácio, São João Bondoso, São Severino, e Dia do Anjo Mumiah, 
cuja virtude é a espiritualidade. Dia do Aviador, Dia da Asa e Dia da 

Força Aérea Brasileira. Hoje aniversaria o escritor Michael Cricht que 
faz 77 anos, o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé que 
nasceu em 1940 faz 78 anos e o jogador Leo Moura nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste primeiro dia e grau é muito original nas 
suas idéias, empreendedor e sempre bem-disposto. É versátil, rápido e 
tem uma cabeça cheia de boas ideias. Aprende todos os assuntos com 
muita facilidade, mas prefere a prática à teoria. Gosta de viagens, de 
aventuras e de ter diversos tipos de experiências. Lutará bravamente 
pelas suas conquistas e pode vencer na vida pelo tino comercial e o 
poder de comunicação. A confi ança em si mesmo e o uso de métodos 
práticos o levarão ao sucesso.  Autoconfi ante, quando se permite estar 
no controle das situações, atinge todos os seus objetivos.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi cará curado. Tratando 
de doente, fi cará curado. Ser médico, acautele-se 
com situações difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 
28, 48 e 71.

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

Esta terça é o décimo quarto dia da lunação. A Lua transita plena em Áries entrando na sua fase Cheia, ajudando 

a resolvermos com maior rapidez, impasses no trabalho. Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite 

atividades e serviços monótonos. Na metade do dia aumenta o mau humor e a tensão emocional. No meio da tar-

de, não suportando restrições podemos ser levados a dar um basta, declarando independência e partindo para a 

realização de coisas novas rompendo com aquelas que já não dão mais satisfação o resultado esperado.
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O Sol em Escorpião faz as suas 
características de impulsividade 
e decisão fi carem bem presentes. 
Durante todo o dia determinação e 
coragem, inclusive para recomeçar. 
À noite ainda ocorrem confusões nas 
relações, tanto sociais, amorosas e 
conjugais. 77/377 – Bege.

Com o Sol em sua casa sete, poderá 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Com a Lua em 
Áries há intensidade emocional que 
pode aumentar as ações. De manhã 
confi ança e otimismo até com novos 
ganhos materiais ou financeiros. 
62/862 – Azul.

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. O dia é animado, 
com maior confi ança e otimismo, fa-
zendo com que se procure o diálogo 
e soluções. Algo novo pode surgir 
dando oportunidade de se dedicar 
mais a sua carreira profi ssional. 
07/607 – Amarelo.

É momento de ampliação da rapidez 
e disposição com a Lua em Áries. 
Forte desejo de maior intimidade 
podendo iniciar namoro ou fi car 
com alguém atraente. Com o Sol 
na casa cinco pode retomar suas 
atividades profi ssionais com força 
total. 29/129 – Cinza.

O estimulo é muito forte para in-
tensas relações amorosas com o Sol 
transitando em Escorpião e a Lua em 
Áries a comunicação está favorecida 
durante todo o dia. Lute por melhores 
condições, mas não cometa exagero 
no fi nal do dia e evite dívidas anteci-
padas. 34/634 – Amarelo.

Um dia em que conviver com novos 
ambientes e conhecer outras pes-
soas e fazer amigos lhe fará muito 
bem nesta nova fase com o Sol em 
Escorpião. À noite será melhor 
pegar leve. Será uma fase de certa 
indefi nição, as coisas parecem fi car 
nubladas e difíceis 90/490 – Verde.

A vitalidade e a disposição emocional 
ajudam nas suas atividades. Com 
empenho terá os resultados espe-
rados em breve. As transformações 
começam a se defi nir e o que foi 
iniciado se consolidará neste próximo 
mês de novembro, esteja preparado. 
43/443 – Verde.

Seja tolerante com as pessoas que 
não tem a mesma visão, evitando 
atritos, tanto no amor como nas 
amizades. A tendência é para o 
autodomínio em favor de objetivos 
estratégicos que desejamos alcançar 
neste fi nal de outubro. Com jeito 
poderá alcançar a satisfação de um 
dos seus desejos. 55/355 – Cinza.

Terá um envolvimento novo fora do 
seu ambiente. O dia será animado de 
astral elevado, confi ança, otimismo 
e as melhores perspectivas dando 
um bom entendimento.  Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que podem ocorrer e 
levar ao desânimo. 26/326 – Marrom.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição de vida 
neste fi nal de ano. O maior prestígio 
pessoal dará chance de aumentar 
seus ganhos através do trabalho. 
Não desista de uma conquista que 
deseja, alcançará estabilidade que 
persegue há muito tempo, em breve. 
65/465 – Vermelho.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam bele-
za e diversão. O dia é bom para o 
trabalho, os negócios, bom para a 
saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. Está na hora de 
aprender mais, estabelecer novos 
contatos e ter uma nova visão da 
vida. 79/879 – Azul .

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu, dando mais 
atenção a quem o ama. A vida sexual 
ganha novo ímpeto com aumento 
dos desejos através de fantasias 
que serão realizadas. 21/421 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com o desânimo: Às 5 horas da tarde, 
acenda três velas vermelhas em um prato, com 
cuidado para não se queimar. Ao lado, coloque um 
copo com água e um vaso com três rosas vermelhas. 
Faça uma prece pensando positivamente em como 
sua vida vai melhorar. Jogue os restos das velas no 
lixo quando terminarem de queimar. Tome a água 
do copo e coloque o vaso em seu quarto próximo à 
cabeceira de sua cama, deixando lá até as primeiras 
pétalas caírem. Depois, termine de tirar as pétalas e 
jogue-as em um jardim ou vaso com fl ores. O copo, o 
prato e o vaso devem ser lavados e usados como de 
costume. Os restos da rosa devem ser jogados no lixo.
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A Companhia Casa da Tia Siré 
engata temporada do espetáculo 
Gesta Mullier . As mulheres que 
abriram caminho ao longo dos anos 
de escravidão, abusos e conquistas 
compõem a narrativa polifônica 
do espetáculo. Com idealização 
e atuação de Andressa Ferrarezi, 
o projeto foi gestado pela atriz 
há cerca de seis anos, dentro das 
ofi cinas e ações da Cia Casa da 
Tia Siré. A iniciativa lançou uma 
provocação acerca dos arquétipos 
e estereótipos femininos com sete 
cenas dirigidas por sete diretores 
diferentes: Georgette Fadel, Re-
nata Zhaneta, Nei Gomes, Osvaldo 
Hortencio, Daniela Giampietro, 
Vera Lamy e Dinho Lima Flor.

Serviço: Galpão Folias. R. Ana Cintra, 213, 
Santa Cecília. Sextas e sábados às 20h e aos 
domingos às 19h. Ingresso R$ 20. Até 11/11. 

Com direção de César 
Baptista, Sutura estreia 
no próximo dia 2

Com Anna Cecília Jun-
queira e Ivo Müller no 
elenco, a peça discute, 

de forma ácida e inteligente 
temas como amor, hipocrisia, 
busca por felicidade, micro 
poder nas inter-relações e a pre-
cariedade da natureza humana. 
A notícia de um fato importante 
intensifi ca a dinâmica já esta-
belecida de um casal que tenta 
começar a reorganizar sua vida. 
Na tentativa de reconstruir essa 
história de amor, o terreno se 
revela movediço: encontros, 
desencontros, desejos, sonhos, 
fi cção e realidade atravessam 
a relação desse casal, com 
ternura e brutalidade, abrindo 
um corte que expõe suas pre-
cariedades e os limites de sua 
natureza.

Serviço: Teatro Alfredo Mesquita, Av. 
Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 2221-
3657.  Sexta e sábado às 21h, e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (Meia). 
Até 25/11. Sutura, do escocês Anthony Neilson, faz temporada no Teatro Alfredo Mesquita.

Mart’nália

Mart’nália mostra o repertório do CD + Misturado 
- eleito melhor disco de samba na cerimônia do  18º 
Grammy Latino.Vencedora do 18º Grammy Latino 
(2017) com o melhor disco de samba + Misturado, 
Mart’nália apresenta o show que dá nome ao álbum. 
O CD traz oito canções inéditas e sete regravações 
de grandes clássicos da MPB como Estrela (Gilber-
to Gil),Tempo de Estio (Caetano Veloso), Linha do 
Esquador (Djavan/Caetano) e o medley Ela disse-me 
assim/Loucura (Lupicínio Rodrigues). O show é uma 
mostra da personalidade artística plural de Mart’nália 
que sobe ao palco celebrando a vida.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (30) à s 21h, Ingresso: R$ 80.
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Marta Azevedo

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Compreensão Espiritual. 

Novas dimensões na compreensão espiritual e na prática 

espiritual.
Seja qual for o seu objetivo pessoal, necessidade ou desejo, você tem 
ajuda para alcançá-lo. O propósito deste tempo é ajudá-lo a ver como 
você é verdadeiramente poderoso quando procura as respostas, em 
vez de olhar para fora de si mesmo para que os outros preencham 
essa necessidade. Isto é a mestria em ação e é uma parte importante 
do propósito de ser um humano, de experienciar. Lembrar que você 
tem o que precisa sempre disponível para você é fundamental. Duvi-
dar de suas habilidades, possibilidades e destino o isolam da energia 
universal da presença, poder e sabedoria do tudo o que é. Traga sua 
mente, auto-imagem e atitude para a realidade da Mente, da energia 
do Divino, e você poderá realizar qualquer coisa com uma nova con-
fi ança espiritual. Pensamento para hoje: Crie uma atmosfera mental 
de criatividade, potencial e poder para reunir todos os aspectos de 
você. Através desta prática, você verá seus objetivos se manifestarem, 
você sabe que isso acontecerá e você já o tem. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Nota
Um dos grandes ícones da música nacional, 

Toquinho comemora seus 50 anos de carreira 
com o lançamento de um CD e DVD grava-
dos ao vivo. O registro foi feito durante um 
show especial no Teatro WTC (São Paulo), 
em março de 2016, produzido pela Circuito 
Musical. Nele estão os maiores sucessos do 
instrumentista, cantor e compositor. “Toqui-
nho - 50 Anos de Carreira (Ao Vivo)” já está 
disponível nas plataformas digitais e chega 
às lojas em CD e DVD pela gravadora Deck. 
Iniciando o show ele canta que “o som não 
tem fronteiras, é made in coração” (“Made 
in Coração”). O registro traz 14 músicas que 
transitam em diferentes fases de sua carreira, 
como “Quem Viver, Verá”, “Que Maravilha”, 
“Samba de Orly” e “Samba pra Vinícius”. O 
sucesso “Aquarela”, que marcou várias gera-
ções, também está no repertório. Encerrando 
o show, Toquinho fala de sua indignação com 
a política do país e manda tudo, assim como 
fez no passado, para “A Tonga da Mironga 
do Kabuletê”. Ouça :  (https://Toquinho.lnk.
to/50AnosDeCarreiraAlbumWE ) 

Concerto
Fundado em 2008, o Quarteto Osesp 

reúne o Spalla da Orquestra, Emmanuele 
Baldini (ciolino), Davi Graton (violino), 
Peter Pas (viola) e Heloisa Meirelles 
(violoncelo). Desde sua fundação, o 
Quarteto Osesp tem sua própria série 
na Sala São Paulo, na qual são apre-
sentadas obras clássicas e propostas 
inovadoras e criativas. Seu repertório é 
vasto, incluindo obras que vão da épo-
ca barroca até os jovens compositores 
contemporâneos. Entre os que já se 
presentaram com o grupo estão artistas 
como Ricardo Castro, Antonio Meneses, 
Arnaldo Cohen, David Aaron Carpenter, 
Nicholas Angelich, Nathalie Stutzmann e 
Jean-Effl am Bavouzet. Para esta edição o 
grupo apresentará, no Átrio da Pina Luz, 
peças de Franz Schubert (Quartettsatz 
em Dó Menor, D 703), Edino Krieger 
(Telas Sonoras) e Ludwig van Beethoven 
(Quarteto, Op.59 nº 2).

Serviço:  Pinacoteca de São Paulo, Praça da Luz, 2, Centro, 
tel. 3324-1000. Quarta (24) às 19h30. Entrada franca.


