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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 31 de Outubro de 2018. Dia de Santa Lucila, São Afonso 
Rodrigues de Palma, São Foilano e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a 
realidade. Dia Mundial da Poupança, Dia Nacional da Juventude, 

Dia do Futebol, Dia da Reforma, Dia do Comissário de Bordo e 

Dia das Bruxas. Hoje faz aniversário o ex-jogador e técnico de futebol 
Dunga que chega aos 55 anos, o ator Dermot Mulroney, que também 
nasceu em 1963, o cantor de rap Vanilla Ice que completa 51 anos e a 
atriz Piper Perabo que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é sempre vigoroso e pronto 
para lutar no dia a dia. Força de vontade determinação e necessi-
dade de expressão são algumas de suas qualidades. Muitas vezes 
você combina a sua intuição com a habilidade prática de tomar 
as decisões corretas. Trabalhador precisa de tempo para o amor e 
as diversões. Vive profunda paixão amorosa em determinada fase 
da vida. Possui uma tendência de exercer mais de uma atividade 
de cada vez ou querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um 
fluente conversador podendo dedicar-se a comunicação, às artes 
e atividades esportivas. 

Dicionário dos sonhos
UVAS - Vê-las, prazer, alegrias. Comê-las ou esmagá
-las, prazeres no amor. Brancas, inocência. Verdes, 
contrariedades passageiras. Pretas, censura. Números 
da sorte: 18, 31, 33, 56 e 57.

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

Esta quarta é o vigésimo segundo dia da lunação. Vênus em mau aspecto com Urano pede as últimas mudanças e cortes 

neste período de retrogradação. Mais do que nunca estamos vendo que os ajustes são necessários para uma vida amorosa 

mais saudável e verdadeira. Às vezes precisamos passar por alguns desconfortos para evoluirmos.  A Lua entra na fase 

Minguante às 13h41. Viveremos dias de recolhimento, ajustes e interiorização. Agora é o momento de análise e refl exão. 

Vênus retorna à Libra e será possível fazer os ajustes e revisões nos relacionamentos de forma mais harmoniosa e amorosa.
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Vênus em mau aspecto com Urano 
pede as últimas mudanças e cortes 
neste período de retrogradação. 
Mais do que nunca estamos vendo 
que os ajustes são necessários para 
uma vida amorosa mais saudável e 
verdadeira. No amor, controle ainda 
a ansiedade e possibilidade de insa-
tisfação. 71/371 – Verde.

Diga dos seus sentimentos a pessoa 
amada e demonstre seu otimismo. 
Pode dedicar-se mais ao trabalho, 
mostrando sua competência atra-
vés da valorização dos detalhes. 
Nesta quarta fi ca facilitado o acesso 
à memória do que foi aprendido. 
90/390 – Cinza.

Um dia de alto astral junto dos ami-
gos e da pessoa amada. Pode ter uma 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 
– amarelo.

É bom aproveitar o dia para cumprir 
com todas as obrigações e resolver 
pendências acumuladas. Trabalhos, 
tarefas ou estudos que exijam con-
centração estão favoráveis. A Lua 
entra na fase Minguante às 13h41. 
Viveremos dias de recolhimento, 
ajustes e interiorização. 16/116 – 
Bege.

As provas ou testes também serão 
melhores realizados, porque com 
a mente mais ordenada, fi ca facili-
tado o acesso à memória do que foi 
aprendido.  A Lua em cheia aumenta 
a atenção à detalhes e à minúcias 
para a tarefas serem realizadas com 
maior facilidade. 78/978 – Vermelho.

Com a Lua Cheia a maneira mais 
prática de agir ajuda e faz tudo 
melhorar. Porém no fi nal da noite e 
na madrugada, Vênus desaconselha 
flertes e entretenimentos, sobe 
risco de não agradar neste fi nal de 
quarta-feira. O melhor é cuidar do 
que mais importa, o seu ambiente. 
56/556 – Verde. 

O Sol no primeiro decanato do seu 
signo ajuda a cumprir a pendencias 
acumuladas e evitar situações, como 
locais tendentes a brigas. Vênus 
retorna à Libra e será possível fazer 
os ajustes e revisões nos relaciona-
mentos de forma mais harmoniosa e 
amorosa. 37/537 – Vermelho.

Com a Lua Cheia ainda de manhã 
vamos aproveitar para cumprir 
com todas as obrigações e resolver 
pendências acumuladas. Trabalhos, 
tarefas ou estudos que exijam con-
centração, atenção aos detalhes e às 
minúcias são realizados com maior 
facilidade. 17/617 – Branco. 

Atitudes pessimistas podem obstruir 
sua felicidade, por isso mantenha o 
alto astral do dia também no fi nal des-
ta quarta. A noite mantenha a rotina, 
porque Vênus desaconselha fl ertes e 
entretenimentos, sobe risco de não 
agradar nesta noite. 10/110 – Verde.

Mantenha a disposição para se 
aproximar das pessoas sem causar 
decepções e nem afastar alguém 
de perto de você, tenha cuidado. 
As provas ou testes também serão 
melhores realizados, porque com a 
mente mais ordenada, fi ca facilita-
do o acesso à memória do que foi 
aprendido. 75/475 – Azul.

Pode enfrentar brigas ao frequentar 
lugares tensos à noite. Vênus de-
saconselha entretenimentos, sobe 
risco de não agradar.  A Lua entra na 
fase Minguante às 13h41. Viveremos 
dias de recolhimento, ajustes e in-
teriorização. Agora é o momento de 
análise e refl exão.72/272 – Branco.

A Lua Cheia faz a produtividade 
fi car em alta até a tarde. Vamos 
aproveitar para cumprir com todas 
as obrigações e resolver qualquer 
pendência acumulada. Saia da rotina 
e divirta-se com o alto astral pela 
manhã. Os trabalhos que exijam 
detalhes são realizados com maior 
facilidade. 66/366 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 pedaço 
de papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer material 
sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. Reze 3 
Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao se u anjo da guarda 
para que você volte a ter amizade com a pessoa que deseja. 
Depois, jogue o papel no lixo e use a pirâmide para decorar 
o seu quarto.
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Unidade
Astro-
nômica
(sigla)

Por (?):
pelas re-
dondezas

"Zorra (?)",
programa 
humorís-
tico (TV)

Altar-(?),
o princi-
pal de u-
ma igreja

A segre-
gação ex-
pressa no
apartheid

Guia
espiritual 
comum 
na Índia

Baralho 
da car-
tomante

(?)-man,
jogo de
video-
game

Otis
Redding, 
cantor 

dos EUA
Fiscaliza-

ção da
segurança

pública

A democra-
cia mais
populosa
do mundo

(?) diges-
tivo: liga
a boca 
ao ânus

Desafio
constante

para o
surfista

Relações
Interna-
cionais
(sigla)

A energia
necessá-
ria à fo-

tossíntese

Nair de
Tefé, cari-
caturista
brasileira

1a pessoa da Santís-
sima Trindade (Rel.)

Os quartos, 
em uma casa

No de 2012
morreu

Niemeyer
Densa

Local de
filmagens

Dar (?)
luz: parir

Polônio
(símbolo)
Caneta, 

em inglês

Estado
nortista

Os irmãos
xifópagos

Roedor de
esgotos
Iguaria
natalina

Ultraleve sem 
motor (sigla)

Moeda 
da Itália

"Vida", em
"biologia"

Cesto usado por
pescadores (bras.)

Recurso do Facebook para
demonstrar apoio à causa gay

por meio
do avatar

O ponto culminante
do país, situa-se no
Amazonas, quase na
fronteira venezuelana

Os talibãs, pela visão
extrema da religião

Cofundador da
Microsoft (Inform.)

Parte
aérea de
plantas

Movimento
artístico

de Oswald
de

Andrade

Sufixo de
"londrina"
Ildi Silva,

atriz

FOFI

PAUBRASIL
INIUQAT
CAULEMOR

TOTALBIO
DIGURUD

RACIALRATO
ANOTPARA

ESPESSAOR
BAINAC

POLICIAMENTO
INSETRI

ONDASOLAR
PAIPENTI

APOSENTOS

3/ina — pen. 5/trato. 7/samburá. 8/siameses. 9/pau-brasil. 16/filtro do arco-íris.
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Exposição 
No dia 31 abre a exposição coletiva Via Aérea. A mostra reúne 

trabalhos de 12 artistas visuais da cena contemporânea nacional 
e internacional. A exposição traz um conjunto de obras, entre 
esculturas, instalação, fi lme, fotografi as e vídeos em disposição 
aérea, que se relacionam com a arquitetura da unidade ao ex-
plorar o aspecto de leveza e as transparências. As criações se 
apresentam suspensas, fl utuantes, içadas. Algumas obras são 
inéditas, comissionadas especialmente para a exposição. Os 
artistas participantes são: Adrià Julià (espanhol, radicado na 
Noruega), Daniel Lie & Centro da Morte para xs VIVXS (São 
Paulo, SP), Distruktur (duo de brasileiros, radicados na Alema-
nha), Ernesto Neto (do Rio de Janeiro, RJ), Geraldo Zamproni 
(de Curitiba, PR), Isabel Caccia (de Córdoba, Argentina), Jarbas 
Lopes (de Nova Iguaçu, RJ), Letícia Ramos(gaúcha, radicada em 
São Paulo), Lucía Madriz (da Costa Rica, radicada na Alemanha), 
Merce Cunningham(EUA), Fancy Violence (personagem/alter 
ego do paulistano Rodolpho Parigi) e Sérgio Bonilha & Luciana 
Ohira(São Paulo, SP). Entre os destaques da exposição, está 
RainForest (fi lme transferido para vídeo, de 1968), obra histó-
rica do coreógrafo Cunningham que, segundo o curador Marcio 
Harum, apontou as várias direções e indagações presentes na 
origem dessa curadoria.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Terça a sábado das 10h às 21h 
e domingos e feriados das 10h às 19h30. Entrada franca. Até 02/12.

Nota 
Conhecido por seu trabalho como baterista na banda 

Vivendo do Ócio, Dieguito Reis lança seu primeiro projeto 
solo, “Patcharas”.Produzido pelos irmãos João e Peu Del 
Rey, o trabalho tem o peso do rap e conversa, diretamente, 
com os elementos da música brasileira e indie.Abrindo os 
caminhos com um trap cheio de suingue baiano, “Favela 
Sincera” tem participação do vocalista Jajá Cardoso, também 
integrante da VDO. Em um boom bap de verão, “Aqui não 
é Montevidéu” é uma parceria com Galf AC e Pablo Domin-
gues. Track, que já tem videoclipe em vista, refl ete sobre a 
importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos.
Na sequência, “Homeshake Flow” traz Beatriz Oxe nos vocais 
e nas rimas. Com Lau (Lau e Eu) e João Del Rey, “Remando 
Contra Maré” é mais um boom bap. Agora, com elementos 
de xote.“Parando pra Pensar” encerra com um instrumental 
do próprio MC. Executado de maneira independente, o disco 
já está disponível em todas as plataformas digitais. A capa, 
construída com “lixo” e “cacarecos”, tem assinatura de Igor 
Andrade, designer e diretor de arte. Deixando as baquetas 
de lado para cantar e compor, Dieguito Reis transmite, em 
“Patcharas”, sentimentos e vivências pessoais para contar a 
história de muitos. Ouça aqui: (https://youtu.be/gsK250O-
vzuE)

O musical infantil 
“Tchiribim Tchiribom – 
Cantando pelo Mundo”, 
a mais recente parceria 
entre a cantora Fortuna 
e o compositor e 
produtor musical Hélio 
Ziskind, estreia no 
próximo dia 6

O musical traz ao público 
um verdadeiro passeio 
pelas tradições musi-

cais de povos e regiões ao 
redor do mundo, como China, 
Israel, África, Itália, México 
e Nova Zelândia. Viagem 
Musical – Como uma “canta-
dora de histórias”, Fortuna dá 
sequência ao seu tradicional 
trabalho de apresentar músi-
cas do mundo, levando este 
universo de povos e culturas 
de forma divertida para o 
público infantil, apresentan-
do-se acompanhada pelos 
cantores/bailarinos Denise 
Yamaoka, Duda Moreno, Ra-

LA
U

R
A 

W
. R

O
SE

N
TH

A
L

Infantil

fael Pucca e Tamirys O’hanna. 
Completam a formação no 
palco um grupo formado por 
cinco músicos, que dão vida às 
canções: Gabriel Levy (teclado 

e acordeom), Mario Aphonso 
III (sopros), Marcus Simon (ba-
teria), Marquinho Mendonça 
(guitarra e violão) e Ricardo 
Zohyo (baixo). Todos sob di-

reção geral de Roberto Lage.
 
Serviço: Teatro Vivo, Endereço: Av. Dr. 

Chucri Zaidan, 2460,  Vila Cordeiro, tel. 3279-
1520. Sábados e domingos às 15h. Ingresso: 
R$ 60. Até 25/11.

Musical infantil “Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”.

Blubell faz um novo show em comemoração aos 50 
anos do lançamento do Álbum Branco, dos Beatles. 
Esse é o primeiro show criado pela cantora, composi-
tora (e beatlemaníaca) Blubell em homenagem aos fab 
four. Com seu trio peculiar (Richard Ribeiro na bateria, 
Bruno Serroni no cello e Zé Ruivo nas teclas), ela relê 
canções do disco duplo de 68 e coloca sua voz aveludada 
em hits como Blackbird, Revolution e While My Guitar 
Gently Weeps. “Lados b’s” não fi cam de fora. Long Long 
Long (que ela gravou com o trio BlackTie) e Happiness 
is a Warm Gun estão no repertório. Também estão no 
repertório canções de Blubell que a artista considera 
frutos de sua beatlemania. 

Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. 
Sexta (2) às 21h. Ingresso: R$ 6 0.

Blubell canta Álbum Branco dos Beatles.

Homenagem
Flavio Moraes/G1

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Equilíbrio.

Encontre o equilíbrio entre a ação e a imaginação.

Embora seja importante ter um tempo em ambas as atividades, 
defi na limites claros para aproveitar ao máximo o seu tempo e o 
poder de manifestar suas necessidades e desejos. Quanto mais 
você aprende a confi ar em sua intuição ou no eu interior, mais 
fácil é aproveitar o tempo do dia para relaxar, curtir, ou diver-
tir-se. Tenha fé de que as coisas estão acontecendo e que você 
é merecedor. Entregue o como aos seus anjos e tome medidas 
inspiradas em direção aos seus objetivos. Você sabe o que fazer, 
é apenas que às vezes você está tão envolvido na energia mental 
dos outros e do mundo, que você se esquece de sua própria 
magnifi cência. Agora é hora de recordar. Pensamento para hoje: 
Encontre o seu ponto de equilíbrio e estabeleça limites claros 
para si mesmo. Você se sentirá mais feliz, saudável e terá mais 
energia para aproveitar sua vida. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre.s Anjos e Guias.

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

reginamadrumond@yahoo.com.br


