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“As Filhas da Mãe”

Drama

Uma das maiores
comédias do teatro
brasileiro, se mantém
em cena há mais
de duas décadas
e arrebanhou um
público estimado em
1 milhão e meio de
pessoas, ao longo
deste período

Divulgação

Mr Funk Band

Rock

Festejando 35 anos de carreira, a Blitz lança o DVD e CD “Biltz No
Circo Voador Ao Vivo”. O show foi gravado no Rio na turnê do último
álbum “Aventuras II” (Deck). Participações especiais de Alice Caymmi,
George Israel, Milton Guedes e do Afroreggae. Sucessos como “Weekend”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Betty Frígida” e “Você Não Soube Me
Amar”. As faixas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.
Para ouvir, acesse:(https://bandablitz.lnk.to/BlitzNoCircoVoadorPR).

Uma das bandas que marcaram uma geração e inspirou a juventude
de sua época, realiza um show inesquecível com a presença de Bruno
Graveto e Marcão Brito, ex-membros do Charlie Brown Junior, e Marcelo
Mancine, da Banda Strike. O show Somos Todos Charlie Brown marca
também a inauguração do Espaço 555.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
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Comemorações e aniversariantes do dia

BÊBADO – Fuja das más companhias. Mude TERÇA 19 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Téia, Santa
seus altos e vencerá. Números de sorte: 04, 11, Fausta de Roma, São Timóteo, Santo Urbano, São Dário, São
Paulino, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Hoje
22, 27, 41 e 55.
faz aniversário o ex-jogador de futebol Mauro Galvão que faz
Simpatias que funcionam
56 anos, a atriz Jennifer Beals que nasceu em 1963 e a atriz e
Recuperar o amor de alguém: 1 bíblia; 1 produtora Alyssa Milano que faz 45 anos.
incenso de rosas; 1 foto do seu ex-namorado; 1
porta retrato dourado. Sentada no chão em um O nativo do dia
local tranquilo de sua casa, acenda o incenso e
O nativo de Sagitário deste dia e grau é quase sempre uma
abra a Bíblia no livro dos Salmos. Atraia seu Anjo
pessoa querida por todos, pela sua modéstia, humildade e bom
da Guarda lendo em voz alta o Salmo que estiver
humor. Humanitário e liberal; amável e generoso com as pessoas
nessa página. Após isso guarde a foto dessa pessoa
que ama. Precisa superar a crítica excessiva ou autoritarismo.
na mesma página e reze um Pai Nosso pedindo
A sua tendência a liderança o leva a apreciar trabalhos com
para ele voltar. Quando isso acontecer coloque a
causas ou ideais. O seu senso de visão pode torná-lo também um
foto no porta retrato e deixe ao lado de sua cama.
comunicador, publicitário. Consegue sucesso financeiro graças
ao seu talento e modo de ser. Mas, no lado negativo tende a
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
ser orgulhoso ambicioso demais, sempre querendo se sobrepor
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
aos seus semelhantes.
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Desde de manhã a Lua em bom
aspecto com Netuno aumenta a
sensibilidade, mas mesmo assim
ainda estará focado nos objetivos
que estão em mente. Imagine o que
almeja e persiga seus sonhos. Terá
um maior pique para praticar lazer
e para extravasar a forte energia no
final do dia. 89/589 – Branco.

(?) sintática, tema de O do Enem inclui inscrição,
provas, gabarito e resultado
aulas de Português
Setor em que joga
Cede; Leitor (?): decifra códioferece gos de barra (bras.)
David Luiz (fut.)

C

O pessimismo pode ser muito negativo nesta fase mais delicada do ano.
Saiba aguardar até que o Sol entre
em seu signo no dia 20 de janeiro.
Até lá se dedique ao trabalho que
vem realizando. Assim, terá um bom
retorno do que fizer no seu futuro.
52/352 – Azul.

Um novo ciclo de vida se inicia trazendo novas oportunidades e maior
motivação com o Sol na sua casa
dois, a do dinheiro, esta semana. A
Lua também faz um bom aspecto
com Júpiter que aumenta o otimismo, confiança e leva a movimentos
mais generosos e atitudes mais
positivas. 29/529 – Azul.
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Montar
(barraca)
Apelido de
"Gisele"
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Dicionário dos sonhos

A Lua em conjunção com Plutão pode
gerar crises, mas também ajuda a
eliminar energias pesadas e negativas
que estejam acompanhando a gente.
O relacionamento sexual promete
momento de grande prazer, ativando os seus desejos mais secretos e
íntimos. 59/459 – Cinza.

Precisa dedicar-se inteiramente ao
espirito de final de ano para logo
dar início aos planos que foram
feitos antes. Evite alimentar desejo
exagerado, mas pode até realizar
suas fantasias sexuais, se quiser. É
preciso pôr os pés no chão e tratar
de pontos práticos da vida. 67/367
– Branco.
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Logo após o aniversário, aproveite
para realizar viagens e sair para
comemorar junto dos amigos. Com
a Lua Nova em Capricórnio pode
começar coisas novas e fazer novas
amizades. Comece a comunicar-se
mais e faça conquistas que disse
antes que quer este ano alcançar.
05/505 – Branco.

De manhã pode surgir alguma tensão
devido a situações consideradas
superadas que voltam a incomodar.
Defina prioridades até a metade
deste primeiro mês do ano, veja o
que deve ser feito de imediato e o
que pode esperar. 54/454 – Bege.

Mantenha uma atitude positiva diante de alguma dificuldade ou aflição
com a família ou no amor que serão
superadas. É preciso pôr os pés no
chão e tratar de pontos práticos da
vida. Terá à tarde, uma dose extra de
energia para enfrentar as situações
difíceis. 21/821 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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As viagens e contatos sociais darão
ainda mais disposição para viver
aventuras e divertir-se em novos
ambientes. Há maior tensão e inquietação que poderá afetar diretamente
os compromissos, as promessas, a
força da palavra. Seja realista, mas
não deixe de usar a imaginação e a
intuição. 48/948 – Azul.

As crises irão ser superadas com
coragem e sem perder a fé. De manhã
pode surgir alguma tensão devido a
situações que voltam a incomodar.
Em breve terá chance de ver novos
horizontes se abrirem. Um sonho
pode se realizar este ano, desde que
acredite nele. 88/288 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/oil — she. 4/blog — togo. 5/ácaro. 12/substanciada.

A mente fica mais crítica que o
normal, mas isso ajuda a arrumar e
colocar a rotina em ordem em casa.
O Sol no signo oposto, na casa sete
leva a tratar de parcerias, iniciando
ou encerrando ligações, sociedades
e casamento. Viverá um ótimo momento na relação sexual junto da
pessoa amada. 94/394 – Azul.

Encontrando momentos de Felicidade
Quando você encontrar estes momentos de completa
felicidade, peça a si mesmo para que se lembre dos pensamentos e sentimentos puros que está tendo atualmente
e peça a sua consciência celular para que use este estado
como o centro do seu bem-estar. Permita que esta energia
seja a sua consciência básica e aquilo do qual todas as
coisas, surgem.
Esta é uma energia dinâmica que é sua e é infinita. Ela é
poderosa e poderá ajudá-lo a criar o que você sonha. Tenha
grandes sonhos e encontre a sua felicidade. Aproveite o
tempo para fazer a sua alma se sentir mais feliz. Esteja
presente em seus momentos de felicidade.
O Pensamento para hoje é: “Ao encontrar momentos de
felicidade, estou fazendo o que faz a minha alma sentir
que é mais feliz.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Serviço: Espaço 555, Av. São João, 555, Centro. Sexta (22) às 23h. Ingresso: R$ 80.

Esta terça, é o primeiro dia da lunação. Desde de manhã a Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade,
mas mesmo assim ainda estará focado nos objetivos que estão em mente. Momento positivo para a usar a intuição de
forma eficiente e objetiva e acertar muito mais. A Lua também faz um bom aspecto com Júpiter que aumenta o otimismo,
confiança e leva a movimentos mais generosos e atitudes mais positivas. A noite tende a ser um pouco tensa e agitada. A
Lua em conjunção com Plutão pode gerar crises, mas também ajuda a eliminar energias pesadas e negativas que estejam
acompanhando a gente.
Imagine o que almeja e persiga assuntos materiais e espirituais para
o novo ano. Este é um dia em que
deve usar a imaginação ativa que
ajudará a manter a calma diante de
situações de nervosismo e estresse
e ponha tudo em ordem a sua volta.
78/478 – Vermelho.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel.
3105-3129. Sexta (29) e sábado (30) às 21h.
Ingresso: R$ 70.

Encontrando a Felicidade

Nota- Blitz

Horóscopo

Felipe Faria e Gabys Mendes.
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The Best of Earth, Wind And Fire - Mr Funk Band trata de um grande
projeto idealizado pelo maestro e arranjador Ederlei Lirussi, que tem por
objetivo mostrar às novas gerações o que de melhor se fazia nos anos 70
no que se refere à funk music. Após os ensaios, que começaram em 2015,
finalmente se chega ao grande momento da estreia num grande tributo a
ninguém menos que a inigualável banda Earth, Wind And Fire.Comn, Ralph
Gusmão, Gina Garcia e Daniel Garcia. Tecladistas: Mário Carvalho e Mário
Henrique. Contra Baixo: Luís Mauro Wagner. Guitarra: Daniel Serra. Bateria:
Valmir Rodrigues. Percussionista: Guegué Medeiros. Metais: Azeitona –
Paulo Henrique (trompetista) e Valdir Ferreira (trombonista). Sax (Alto,
Tenor e Baritono): Claudia Franco, Santiago Morelato e Marcelo Manfra.
Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749.
Quarta (20) às 21h. Ingresso: R$ 50.

inusitadas e surpreendentes
ao longo de todo o espetáculo.
Ronaldo Ciambroni, Carmen
Sanches, Tarcyla Alli, Francesco Gagliano, Giovani Grecco,
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Funk music

rada de fugir de casa para obter
a liberdade. A partir de então, a
busca pelas filhas toma conta da
vida de Diva Maria, que acaba
se envolvendo em situações
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Serviço: Teatro Raposo Shopping, Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa
Vista, tel. 3732-9006. Sexta (22) às 21h. Ingresso: R$ 50.

“As Filhas da Mãe”
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A peça “Gandhi” - Seja a mudança que você quer no
mundo é apresentada também como uma história de
amor e atingindo um caráter, histórico cultural, pela
primeira vez é contada sob o ponto de vista de uma
mulher: Kasturbai Gandhi, uma grande guerreira da
paz, esposa e companheira de Mahatma Gandhi , vivida
pela atriz Patrícia Naves. Os três atores conduzem o
espetáculo de forma surpreendente e, não à toa, provoca o espectador sobre a importância de cultivar um
sentimento de tolerância, amor e não violência para
enfrentar as transformações da sociedade. E no final
do espetáculo teremos um delicioso coquetel.Com
Sergio Lelys, Patrícia Naves e Luis Doffa.

“As Filhas da Mãe” é um
texto que agrada muito ao
público pela criatividade, dinamismo e pela leveza. Este
espetáculo conta a história de
uma mãe de meia idade, Diva
Maria, cuja longa e fracassada
trajetória nos meios artísticos
a leva a investir na carreira
das duas filhas, Deise Maria
e Dalva Maria. Como ambas
são totalmente desprovidas
de talento, as inúmeras tentativas de “encaixá-las” em
alguma produção artística falham sucessivamente, criando
situações hilárias e levando as
duas moças à atitude desespe-
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“Gandhi” - Seja a mudança que você quer no mundo.

