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Show do primeiro
disco solo de Sérgio
Arara, Bossa Nóia,
gravado em 2006 e
disponibilizado agora
nas plataformas
digitais com
participação especial
da cantora Maria Alcina

Edson Kumasaka

Lançamento

Lorena Dini

Lazer & Cultura

o palco, Sérgio Arara
(voz e violão) apresenta-se acompanhado
por Caio Góes no contrabaixo, Andrey Rodrigues nos
teclados, Cristiano Miranda
na bateria, Marcelinho Costa
na percussão e Dudu Tavares
na guitarra. O repertório do
álbum mistura a tradição da
canção brasileira com o jazz
e o rap que aparecem temperados com efeitos e texturas,
embora todas as bases sejam
acústicas. As 14 composições
do CD - todas assinadas por
Arara, sendo seis delas em

parcerias - mesclam as referências harmônicas e as linhas
melódicas da bossa nova com

Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Madalena, tel.
3813-7404. Sexta (26) Às 21h30. Ingresso: R$ 120.

Eduardo Dussek

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

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre
uma proposta interessante. Se a maioria dos convidados for estranhos, é sinal de inquietações. Se
você conhecer quase todos: tenha calma ao julgar
determinada pessoa. Números de sorte: 06, 26,
28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Por fim as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha vermelha – água benta – 1 chaveiro. Leve o chaveiro a
uma igreja e mergulhe-o na água benta. Secar com o
lenço branco e colocar na caixinha. De esse presente
ao seu amado(a). Não conte nada sobre a magia. Lave
o lenço e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo
estará bem mais calmo.
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.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O dia é bom para os negócios importantes e a cooperação dos amigos.
Use bem o dinheiro que receber,
com seriedade e dedicação, e ele lhe
trará bons frutos no futuro. Faça tudo
seguindo sua cabeça, mas sempre
ouvindo a opinião dos interessados.
41/141 – Azul.

A Lua faz um aspecto negativo com
Vênus que pode trazer desconforto
nos relacionamentos. À noite será
possível recuperar o equilíbrio. Seja
cauteloso, nesta fase mais delicada
do ano, aguarde até chegar o seu
aniversário para agir em qualquer
situação. Aguarde à hora de agir.
78/578 – Azul.
Mercúrio ajuda a se posicionar
diante de assuntos em questão com
facilidade. A semana é ótima para
reuniões com chefes e superiores
onde decisões sobre sua vida e
seu futuro serão tomadas. Estará
disposto de manhã para cumprir os
compromissos assumidos. 46/646
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Outubro de 2018. Dia de São Gaudêncio, São
Baltazar de Chiavari, São Crispim, São Crispiniano, e Dia do Anjo
Vehuiah, cuja virtude é a criatividade. Dia dos Direitos Humanos
dos Trabalhadores, Dia da Democracia, Dia do Sapateiro, Dia
do Dentista e Dia Nacional da Juventude. Hoje aniversaria o ator
Pedro Vasconcelos que faz 45 anos, a atriz Luciele de Camargo que
nasceu em 1977, a cantora Katy Pery que nasceu em 1984 e o cantor
e ator Fiuk que completa 27 anos.

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião dá muito valor à família e a amizade
verdadeira. É enérgico, intuitivo e ponderado. Precisa se expressar
através de experiências diferentes que podem incluir ideais, pessoas
e situações novas e interessantes. O seu desejo de perfeição o leva a
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente e crítico
quando as coisas não acontecem da maneira que idealizou. Possui uma
tendência a fixar-se em um único amor e a habilidade nas atividades
das artes ou das ciências. A vida em sociedade lhe será sempre muito
agradável e produtiva. A influência deste dia aconselha ao escorpiano
usar de solidariedade e muita atenção.
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A Lua em harmonia com Saturno traz
mais estabilidade emocional. O momento é ideal para resolver assuntos
ainda pendentes envolvendo a vida
material. Decisões devem ser tomadas agora antes que o Sol entre em
Sagitário, quando começa a fase mais
delicada do ano. 44/344 – Branco.

A Lua ingressa em Touro, faz conjunção com Urano e entra na fase
Cheia, às 13h46, o que vai trazer
muita agitação e tensão. Poderá
encontrar um novo rumo ou até um
novo amor para sua vida pela disposição ao romantismo. Faça contato
com pessoas que serão úteis aos seus
planos. 66/466 – Verde.

Com o Sol na casa três, terá maior
sensualidade para chamar a atenção
de alguém. Comece a mudar aquilo
que não vai bem e esteja atrapalhando sua felicidade amorosa.
Demonstre mais os sentimentos e
mudará conquistará alguém neste
final de ano. 46/246 – Verde.
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Nesta quarta pode ser um momento
negativo para assumir compromisso.
Terá notícia inesperada de pessoa de
longe que voltará ao seu convívio.
Um dinheiro ou benefício que lhe é
devido também pode chegar inesperadamente agora que o Sol está
na casa do dinheiro e da fortuna.
65/565 – Azul.

Conseguirá realizar tudo o que
deseja, mas deve persistir numa
mesma direção. Use de compaixão,
solidariedade aproveite a manhã
para assuntos financeiros. Ainda
será bom para dar início a grandes
negócios. Procure manter o controle
sobre as situações a tarde e à noite.
78/378 – Branco.

Vênus que volta atrás faz um aspecto
positivo com Saturno que vai nos
permitir tomar decisões mais maduras nos relacionamentos. Algo
volta a fazer parte de sua vida. A
disposição sonhadora vai melhorar
seu romantismo. Evite assumir novos compromissos e dividas para o
futuro. 31/431 – Amarelo.
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Seja mais carinhoso com familiares
e amigos, mostrando-se a disposição
para apoiá-los. Não deve assumir
compromisso importante à tarde
devido à forte tensão. Use de flexibilidade e intuição para manter a o
trato com as pessoas e obter auxílio
na parte da tarde. 26/326 – Cinza.

O dia é ótimo para negócios novos
e importantes. Até o início da tarde
dedique-se ao ambiente familiar.
Faça contato com algumas pessoas
que ajudem a impulsionar seus planos
no próximo mês. Estará mais exigente para cumprir os compromissos.
23/923 – Azul.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Apeninos, 118,
Liberdade, tel. 3209-4858. Sábados às 19h. Ingresso: R$
60. Até 03/11

3/ria. 4/andu — bart. 5/spain. 6/cálamo. 8/lobianco.

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. Vênus que volta atrás faz um aspecto positivo com Saturno que vai nos
permitir tomar decisões mais maduras nos relacionamentos. Apesar das dificuldades será possível encontrar soluções
ponderadas. A Lua ingressa em Touro, faz conjunção com Urano e entra na fase Cheia, às 13h46, o que vai trazer
muita agitação e tensão. A Lua faz um aspecto negativo com Vênus que pode trazer desconforto nos relacionamentos.
À noite será possível recuperar o equilíbrio. A Lua em harmonia com Saturno traz mais estabilidade emocional.

O espetáculo Além da Alegria, mostra a
trajetória deste homem, Chico Chavier, que
foi sem dúvida, um dos maiores mestres da espiritualidade. Começando em Pedro Leopoldo,
cidade do interior de Minas Gerais, onde, ainda
menino, Chico inicia a sua vida de médium. A
peça, desfila personagens que fizeram parte da
sua história e inúmeros fatos que aconteceram,
encantaram e surpreenderam os brasileiros
e tiveram repercussão em muitos países do
mundo inteiro, principalmente ao que se diz,
sobre os seus livros psicografados. Com muita
singeleza, humor e emoção, procuramos criar
um momento de alegria, aquela alegria que
vem como um suspiro, como um alívio nesses
tempos difíceis e violentos em que vivemos. O
elenco conta com a participação de atores que
acreditam na mensagem que a peça procura
transmitir, atores que já fazem parte do panorama artístico brasileiro e que já são conhecidos
pelos seus trabalhos no teatro e na Televisão.
Com Ronaldo Ciambroni, Rick Conte, Jota
Rocco, Eduardo Guimarães, Magda Mieli, Cris
Ciambroni, Viviane Esteves, Alexandre Batel
e Felipe Moreno.

O

Entusiasmo
Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus
quer que você saiba... . QUE ENTUSIASMO É TUDO. NÃO É
UM POUCO. É TUDO....que se você estiver envolvido em algum
tipo de projeto, agora, ou lançando algum esforço pessoal, o seu
entusiasmo (ou falta dele) irá determinar diretamente o sucesso
que esta empreitada irá ter. Se você não está animado com toda a
essência do seu ser por ele, largue-o agora. Se você está animado
com o todo o seu ser, demonstre isso em tudo o que você pensa,
diz e faz. Você não terá que pensar, mais que um segundo para
saber exatamente por que você recebeu esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo,

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino,
1000, tel. 2076-9700. Sábado (27) às 21h.
Ingresso: R$ 20.

Espírita

Eduardo Dussek, Marcelo Quintanilha e a roqueira paulista Ana Deriggi
apresentam o show em homenagem
ao cantor e compositor carioca, poeta
e roqueiro que influenciou uma geração
(1958 - 1990). Cazuza faria 60 anos
agora e terá suas composições interpretadas pelos três artistas de personalidades distintas, mas identificados
com sua obra. O show tem arranjos de
Fábio Tagliaferri (viola de arco) e no
acompanhamento os músicos Mário
Manga (violão), Fernando Nunes (violão), Kuki Scolarski (bateria) e Daniel
Nakamura (violão). No repertório estão
Pro Dia Nascer, Codinome Beija-Flor,
Maior Abandonado, Bete Balanço, O
Nosso Amor a Gente Inventa, Faz Parte
do Meu Show.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Evite a afobação e ansiedade por
encontrar solução para algum
problema que venha se arrastando
ainda pela manhã. É bom acelerar
o ritmo de tarefas e ir ao fundo dos
assuntos em questão com facilidade.
Irá conseguirá sentir-se mais seguro
e com sensação de estar tudo em
ordem. 99/399 – Vermelho.

a tensão e a angústia pós-modernas. Participação especial:
Maria Alcina.

Homenagem

Serviço: Teatro do SESC Belenzinho, R. Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700.
Domingo (11) às 18h. Ingresso: R$ 20.

Neale Donald Walsch

Sergio Arara

C

O pianista, cantor e compositor Rafa Castro faz show
de lançamento do seu elogiado CD ‘Fronteira’ no teatro
do Sesc Belenzinho, dia 11 de novembro, às 18 horas.
Acompanhado da banda formada por Igor Pimenta (contra-baixo), Gabriel Altério (bateria) e André Bordignhon
(guitarra), Rafa mostra músicas próprias como Casulo,
Menino Dançante, Teimosa e Cacos de Vitral, além de
novos arranjos para composições de Milton Nascimento
(Vera Cruz), Caetano Veloso (O quereres) Lô Borges
(Trem Azul).Rafa Castro tem traçado um caminho de
exploração do piano em todas as suas possibilidades,
prezando pela liberdade de criação e consolidado sua
forma abrangente de compor, tocar e cantarNo CD participações especiais de Mônica Salmaso, Teco Cardoso, Léa
Freire, entre outros, mostrando que Rafa está em casa
na capital paulista. Com união de linguagens para aguçar
os sentidos, o projeto gráfico de Lorena Dini, também
autora das fotos, traz as folhas do encarte em forma de
‘cards’, que podem ser montadas aleatoriamente.

Divulgação

N

Rafa Castro

Horóscopo

Bossa nova

