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Esta quarta é o décimo nono dia da lunação. Mercúrio retrógrado faz conjunção com Saturno que ajuda a fazer avalia-
ções de forma mais responsável e madura. Aproveite para rever acordos e fazer negociações mais realistas. Lua em mau 
aspecto com Urano pode trazer mudanças de planos e imprevistos durante a manhã. No início da tarde Mercúrio em bom 
aspecto com Marte faz as ideias fi carem mais claras.  Haverá chance de esclarecimento de situações obscuras. Às 15h57 a 
Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Leão às 18h38. No início da noite Marte em harmonia com Saturno dá mais 
foco, disciplina e boas oportunidades de trabalho, mas é preciso negociar e ter muita estratégia na ação. 
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Através animação e do espírito 
de inovador estão favorecidos e 
ganhando destaque os contatos, as 
comunicações em geral e assinaturas 
de contratos.  Mudar a rotina irá 
trazer muito prazer, precisa realizar 
uma mudança que seja necessária, 
não tema porque o período pede 
inovação. 83/283 – Verde.

O clima mais familiar torna agradável 
o trato entre as pessoas e aumenta o 
entretenimento. Pense bem antes de 
agir para não ter que voltar atrás. As 
compras feitas nesta quarta tendem a 
agradar. A tendência é predominar a 
ordem e a disciplina e o dia terminar 
produtivo. 46/546 – Amarelo.

Mercúrio retrógrado faz conjunção 
com Saturno que ajuda a fazer ava-
liações de forma mais responsável 
e madura. Terá uma maior atenção 
de todos pela facilidade de sua 
comunicação, mais ainda mais no 
amor e nas amizades. Haverá chance 
de esclarecimento de situações 
obscuras. 45/345 – Verde.

Se estiver preparado pode pensar em 
uma união social e até sentimental, 
mas evite rompimentos radicais. 
Fique atento aos acontecimentos e 
use de prudência e honestidade em 
suas ações para não errar. O dia é 
bom para tentar algo novo e obter 
melhor resultado.  68/368 – Azul.

Evite lugares onde possa haver 
provocação. Os compromissos serão 
penosos de cumprir desde manhã até 
o início da tarde. Os planos devem 
ser seguidos improvisando quando 
necessário, mas usando suas moti-
vações que serão muitas neste fi nal 
de 2017. 78/478 – Branco.

Com a Lua em Câncer, fi ca mais fácil 
promover o aconchego e a intimida-
de, se houver receptividade. Será 
mais fácil promover a intimidade e 
o aconchego com a Lua Cheia. Não 
deixe de agir, mas espere a hora 
certa para tomar atitudes, que irá 
ocorrer muito breve. 46/246 – Verde.

Os resultados esperados irão apare-
cer em breve em 2018. As mudanças 
podem se realizar imediatamente, 
desde que tenham sido preparadas. 
A Lua Cheia em Câncer aconselha 
a não exagerar nos gastos. 62/462 
– Verde.

Dê valor àquilo que conquistou, mas 
procure conservar os bens e as ami-
zades. Não perca as oportunidades 
que surgirem através de diálogos 
que serão muito proveitosas. No 
início da noite, maior nervosismo 
e possibilidade de imprevistos 
podem atrapalhar as boas relações. 
89/489 – Lilás.

Os excessos e o espírito aventureiro 
estão em alta, porém, é bom não 
exagerar. Os resultados há muito es-
perados chegarão no novo ano astral 
que vai começar após seu aniversário. 
À tarde, aumenta a tendência ao 
mau humor provocando transtornos 
emocionais. 56/656 – Marrom.

Lua em mau aspecto com Urano pode 
trazer mudanças de planos e impre-
vistos durante a manhã. Imprevistos 
e interrupções podem alterar a rotina 
no começo desta quarta. Mantenha 
um clima de otimismo nesta fase mais 
delicada do ano. 88/488 – Vermelho.

Os projetos e sonhos devem ser 
acalentados, usando a imaginação 
e criatividade neste fi nal de ano. A 
atividade social e os negócios em 
andamento dão maior satisfação 
e terá paz e equilíbrio levando-o a 
viver bons momentos nesta quarta 
de Lua Cheia. 80/580 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, motivando-se e 
reafi rmando sua vontade. Uma boa 
relação familiar virá com o Sol já na 
casa quatro e a Lua em Câncer nesta 
quarta. O clima mais familiar torna 
agradável o trato entre as pessoas e 
aumenta o entretenimento. 75/375 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Dezembro de 2017. Dia de São Nicolau, São Pedro 
Pascácio, Santa Leôncia, Santa Dionísia, e Dia do Anjo Veuahiah, 
cuja virtude é a integridade. Hoje aniversaria o ator Tom Hulce que 
nasceu em 1953, o ator Antonio Calloni que chega aos 55 anos, a 
atriz Dulce Maria nascida em 1985 e a atriz Cecília Dassi que com-
pleta 28 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é ativo, otimista e jovial. 
Aprecia o novo e inexplorado, tudo que seja fora do comum. Preza 
a liberdade, não só de agir, mas também de pensar e não admite 
que lhe digam o que fazer. Conta com a simpatia das pessoas que 
o cercam e tem chance de prosperar em tudo que realize. Muito 
sincero e isso por trazer inimizades. É também visionário, otimista 
e generoso, mas que precisa desenvolver meios realistas para não 
duvidar de suas potencialidades.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em an-
gustia. Branco, casamento. Preto, luto. Pousando 
em quem sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos 
amigos. Mortos, enfermidade em família, nascendo é 
gravidez. Come-lo, rompimento. Números da sorte: 
07, 10, 14, 39 e 48.

Simpatias que funcionam
Ter sorte junto do seu amor: Escreva o nome do seu 
amor num lenço branco de tecido. este lenço precisa 
ser novo, tirado da embalagem para isso. Em seguida 
escreva dez apelidos carinhosos que gostaria de cha-
má-lo, com letras de forma, de forma que os apelidos 
formem um desenho. Escreva formando um desenho 
bonito com os apelidos carinhosos. Para essa simpatia 
para trazer sorte no amor dar certo, mergulhe esse 
lenço em uma água com algumas gotas de seu perfume 
preferido e estenda no sol. Repita essa simpatia por sete 
dias, assim que terminar, jogue o lenço fora. Boa sorte!
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ça (sigla)

Destino
da bola na
mesa de
sinuca

André (?),
tenista

brasileiro

Difamar
(alguém)

com falsas 
acusações

Recupera-
ção alme-
jada pelo
doente

Corrida
rústica de 
automó-
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desenvolvida por
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da letra-
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Ave de
lagoas
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apropriado

"O progra-
ma que só 
(?) quando
termina",
frase de

Chacrinha

Situação 
de extrema
desordem

(pop.)
Reginaldo
Faria, ator
brasileiro
Aprovação
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No dia 15 de dezembro, Flávio 
Venturini fará o primeiro 
espetáculo

Entre suas principais obras, como 
compositor ou intérprete, estão 
“Todo Azul do Mar”, “Linda Ju-

ventude”, “Planeta Sonho”, “Nascente”, 
“Nuvens”, “Espanhola” (parceria com 
Guarabyra dupla Sá e Guarabyra), “Mais 
Uma Vez”, parceria com Renato Russo, 
“Trem Azul”, “Noites com sol”, e muitas 
outras. No dia 16, o Ivan Lins, outro 
expoente da MPB, músico reconhecido 
nacional e internacionalmente. Tem como 
principal instrumento o piano, que toca 
desde os 18 anos. O primeiro sucesso como 
compositor foi com “Madalena”, gravada 
por Elis Regina. Teve inúmeros sucessos 
como cantor com “Abre alas”, Somos todos 
iguais nessa noite” e “Começar de novo”, 
todas em parceria com Vítor Martins, com 
quem compôs verdadeiras antologias da 
música brasileira, como “Cartomante”, 
“Aos nossos fi lhos”, “Bilhete”, “Bandeira 
do divino”, “Lembra de mim”, e tantas 
outras canções proeminentes do cenário 
musical brasileiro e que certamente serão 
apresentadas nesse show.

No dia 17, será a vez de Toquinho se apre-
sentar o cantor e compositor trará sucessos 
de sua carreira compostos com vários parcei-

“Plano Sequência/ Take 2 - Abertura de Processo”.

O espetáculo de “Plano Sequência/ Take 2 - Abertura 
de Processo”, apresenta a  continuidade da pesquisa 
iniciada no trabalho anterior, Take a Deep Breath (work 
in progress), a Jorge Garcia Companhia de Dança pro-
põe um novo trabalho que extrapola os limites do que 
é ou não é cena, apontando para novas perspectivas de 
compreensão dessa. Ao utilizar a linguagem do cinema 
e da manipulação da câmera de vídeo pelos intérpretes 
como gatilho para a criação de coreografi as, Jorge Garcia 
redefi ne sua própria concepção de dramaturgia. Com 
Giuli Lacorte, Jorge Garcia, Manuela Aranguibel, Marina 
Matheus e Rafaela Sahyoun.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3222-2662. Hoje (6), quinta (7) e sexta (8) às 11h. Entrada franca.

MPB

ros. O público poderá se deliciar ouvindo e 
cantando junto “Aquarela”, “Que maravilha”, 
“Samba de Orly”, “O caderno”, “Turbilhão”, 
“Escravo da alegria”, “Regra três”, “Samba 
pra Vinicius”, e tantas outras canções que 

permanecem completando emoções de 
quem vibra com a música do Brasil.

Serviço: TUCA – Teatro da PUC-SP, R. Monte Alegre, 
1024, Perdizes. Sexta (15) e sábado (16) às 21h, domingo 
(17) às 19h. Ingresso: R$ 120.

Dança
Divulgação

Aberturas
As portas estão se abrindo
Olhe ao redor, pois há oportunidades disponíveis para 

você. Você pediu aberturas, mas muitos estão permitindo 
que o medo os impeça de atravessá-las. O melhor caminho 
para você é o que você escolhe, assim não passe muito tem-
po refl etindo sobre qual o certo, basta entrar, confi ar em si 
mesmo e, então, dar um mergulho. Você saberá o que fazer.

Muitas vezes, o tempo divino está em jogo porque você não 
está preparado. Você não confi a em si mesmo o sufi ciente e 
está tudo bem. Não pare. Continue tomando medidas que são 
importantes e pequenos passos são adequados enquanto você 
adquire coragem para os grandes. Apenas não pare de crescer, 
de se expandir e procure mais o que faz a sua alma cantar.

O pensamento para hoje é: “Gosto de novas portas se 
abrindo e que o melhor caminho para mim esteja sempre 
aberto. Sei o que fazer.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.NX Zero

Despedida
O NX Zero, uma das principais 

bandas do pop rock nacional 
atual, anunciou recentemente 
uma pausa por tempo indeter-
minado. A banda, que surgiu em 
2001 em São Paulo, se despede 
dos palcos em grande estilo com 
show da turnê “Saidera Tour”. 
No repertório da despedida, 
Di Ferrero (vocal), Gee Rocha 
(guitarra), Fi Ricardo (guitar-
ra), Caco Grandino (baixo) e 
Daniel Weksler (bateria) apre-
sentarão os grandes sucessos 
que marcaram a trajetória do 
NX Zero. “Além de Mim”, “Cedo 
ou Tarde”, “Onde Estiver” e 
“Razões e Emoções”, entre 
tantos outros hits, prometem 
emocionar os fãs. 

Serviço: Audio, Av. Francisco Mataraz-
zo, 694, Barra Funda. Domingo (10) às 18h. 
Ingressos: R$ 120 eR$ 60 (meia).

Divulgação

Divulgação


