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Reprodução

“Ex Bom é Exumado”
Divulgação

Casal esconde a
separação de sua
única filha Lu, que
faz intercâmbio em
Londres e tem uma
grave doença

Rodrigo Cáceres

ora e Zé Paulo estão
separados, mas ainda dividem o mesmo
apartamento e escondem a
separação de sua única filha
Lu, que faz intercâmbio em
Londres e tem uma grave
doença na comédia “Ex Bom
é Exumado” que estreia no
próximo dia 4.
Com a chegada inesperada
da filha, Dora e Zé Paulo
decidem fingir que ainda
estão casados. Uma comédia
deliciosa que, com muito
bom humor, traz à tona as
dificuldades do relaciona-

D

Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel.
3045-4146. Hoje (29) às 21h30. Ingresso: R$ 40.

“O Cortejo das Martas”

Divulgação

Repleto de números de malabarismos, acrobacias e gags clássicas, as artistas interagem com
o público tendo como objetivo espalhar alegria
e celebrar a vida no espetáculo “O Cortejo das
Martas”. Com um repertório musical de primeira
qualidade, executado ao vivo, o público poderá
se encantar com a beleza, a elegância e o talento
dessas habilidosas artistas empoderadas. Com
Danielle Siqueira, Consuello Loreto Fernández,
Sara Peper, Painé Santamaría, Josefina Siro, Danilo
Rodrigues e Rocio Romero.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, tel. 55414000. Sábado (30) às 17h. Entrada franca.

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

Tudo, na
linguagem
do
internauta

"Parede"
Automóveis que
servem autoridades, que separa
caracterizam-se pela as narinas
chapa branca
(Anat.)
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Um novo amor em 2018: Você acha que seria incrível
um novo amor para 2018, não é? Para isto, é necessário escolher uma peça de roupa íntima, uma calcinha
ou uma cueca de cor vermelha, e usá-la na noite de
réveillon. Durante a celebração, beba vinho tinto e dê
cinco pulos nos segundos finais do ano, a fim de que
toda energia ruim seja chacoalhada para fora do seu
corpo e que o amor possa vir a ascender em sua vida!

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é comunicativo e agradável tem
talento para lidar com as pessoas tornando-se assim um diplomata. A
busca do conhecimento lhe é muito importante, tanto como autodidata
como na educação formal. Quer sempre manter o controle, teme tornarse dependente e fraco. É muito fiel aos compromissos que assume e
sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama a verdade e sustenta
sempre a sua palavra, ajudando com prazer aqueles que necessitam. No
lado negativo é desconfiado e pode criar imagens negativas de situações
e pessoas que acredita serem verdadeiras.
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História
malcontada
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Simpatias que funcionam

SEXTA 29 de Dezembro de 2017. Dia de São Tomás Becket, São
Bonifácio de Roma, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter.
Hoje aniversaria o ator Jon Voight que faz 79 anos, o ator Ted Danson
que nasceu em 1947, o ator Jude Law que faz 45 anos e o ator André
Cursino que nasceu em 1976.

© Revistas COQUETEL

Boneco exposto
em vitrines de lojas
Requisito para o cargo
de secretária bilíngue
Condição
do pária na
sociedade
hindu
Dia da
Consciência
(?): 20 de
novembro
Desenhista como
Gustave
Doré
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BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto entrada
de dinheiro. Um beijo de Deus indica que qualquer desejo
será atendido. Números de sorte: 09, 13, 27, 41 e 85.

Comemorações e aniversariantes do dia

www.coquetel.com.br
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Dicionário dos sonhos

Se tiver algo para resolver faça isso
agora ou então deixe para depois
do aniversário. Se agir antes, pode
provocar perdas inesperadas e
prejuízos em negócios. Ao final da
tarde há a tendência de o clima ser
mais pessimista, até com cobranças
excessivas. 55/355 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

T

Por enquanto, imagine os seus planos
e acredite em um dos seus sonhos
que logo se realizará. Antes do aniversário mantenha a rotina, mesmo
no ambiente do lar onde o apego
diminui. Saiba esperar o momento
de agir que chegará depois do início
do novo ano astral. 69/369 – Azul.

Na parte da manhã a Lua em mau
aspecto com Júpiter tende a deixar
o início da manhã um pouco preguiçosa e levar a exageros emocionais.
Com a Lua plena em Touro esta
sexta é um dia para impulsionar as
atividades em andamento que terão
ajuda a mais para terem crescimento. 99/299 – Azul.

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, Centro, tel. 4469-1200. Sexta
(5) às 21h. Ingresso: R$ 20.
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Agindo depois do aniversário terá
boas chances de encontrar um novo
caminho em sua vida. Depois de superadas as instabilidades da fase mais
delicada do ano o Sol na casa dois vai
aumenta a energia e dar maior agitação. Conduza os relacionamentos
sem atritos e agressividade. 59/159
– Marrom.

Logo viverá um período de felicidade intensa no lar e com a família.
Um novo amor poderá no início do
ano. Às 12h02 a Lua faz um aspecto
positivo com Plutão e depois fica
fora de curso. Esse aspecto permite
transformar padrões negativos e dá
força de vontade para o que quer
realizar. 20/420 – Verde.

Use a capacidade de observação
que torna o raciocínio lúcido e desapaixonado. Fique mais perto de
alguém querido e procure ver além
dos seus próprios olhos. Será bom
relacionar-se no final do dia poderá
ser bem gratificante, pois o clima fica
mais leve e solto. 91/291 – Verde.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme,
195, tel. 3095-9400. Sábado (30) às 12h,
13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Entrada franca.
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Maior equilíbrio e racionalidade
neste final de semana que vem
vindo. Momento propício para se
relacionar e se sentir querido. Não
espere para tomar uma atitude firme que seja necessária, mas use de
diplomacia conciliando as situações.
29/229 – Violeta.

O dia aumenta a procura pelo social
e diminui o apego à rotina doméstica
e ao lar. Dedique-se ao descanso e
a recuperação das suas energias no
final do dia. Ao final da tarde há a
tendência do clima ser mais pessimista e um tanto sobrecarregado
pelas obrigações e deveres. 22/322
– Amarelo.

Evite atitudes que imponham sua
opinião própria a quem convive.
Cuidado com a perversidade emocional. É preciso manter a mente
mais aberta e aceitar opiniões antes
de agir. Este é um bom dia de Lua
Crescente para encaminhar as questões e andamento e obter soluções.
53/453 – Amarelo.

Nascido do espetáculo “Canto
teatral para Bola de Nieve”, que
estreou em 2016, o CD Ay Amor!,
foi gravado pela cantora Fabiana
Cozza e o pianista Pepe Cisneros
no estúdio da Biscoito Fino (RJ).

S
O
L
A
R
E
S

A Lua em Touro torna o momento
bom para algo social e cultural, de
viver coisas em que se sinta especial.
Inicie viagens ou faça algo muito
bem programado. Participe mais
socialmente através de viagens e estudos. O convívio amoroso promete
momentos felizes. 38/238 – Branco.

Fique mais perto de alguém que o
incentive e impulsione a encontrar
soluções. Assim virão bons resultados
em breve. Desde manhã aumenta a
procura pela novidade e diminui o
apego à rotina. Direcione melhor a
sua energia e olhe além das aparências e evite a teimosia. 16/416 – Cinza.

Ay Amor

pacífica que levam os moradores do recife. Deste modo,
ela decide buscar ajuda e
junto aos seus amiguinhos
marinhos consegue destruir
o monstro que ameaçava a
beleza e a vida no oceano.
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“A história de Azulindo” Teatro Itinerante de Bonecos
acontece em dois cenários
diferentes, que se alternam:
uma praia tropical e o fundo
do oceano.Uma menina caminha pela praia e sente que
por uma caracola, ela pode

ouvir tudo o que acontece
com as criaturas que habitam
o fundo do mar. Com isso, ela
descobre que a vida no mar
está em risco, pois o monstro
do lixo - formado por todas as
garrafas, latas e resíduos que
o homem joga ao mar - cresce
cada vez mais, ameaçando
engolir e destruir a vida

D

Infantil

Esta sexta, é o décimo segundo dia da lunação. Na parte da manhã a Lua em mau aspecto com Júpiter tende a
deixar o início da manhã um pouco preguiçosa e levar a exageros emocionais. Poderemos ter alguns aborrecimentos inesperados e problemas nas atividades rotineiras. É importante controlar os gastos com coisas que não sejam
necessárias. Às 12h02 a Lua faz um aspecto positivo com Plutão e depois fica fora de curso. Esse aspecto permite
transformar padrões negativos e dá força de vontade para lutar por aquilo que se querer realizar.
A Lua em Touro amplia a capacidade
para a relação social por isso será um
dia para impulsionar as atividades
em andamento que terão ajuda a
mais para ter um impulso para o
crescimento. No amor é preciso
calma e tranquilidade, evitando
rompimentos através da diplomacia.
89/489 – Verde.

Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis
Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129.
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 22/02.
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Horóscopo

e Gal Spitzer.
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Neale Donald Walsch

Um dos mais tradicionais
eventos que comemoram a
chegada do ano novo e atrai
mais de um milhão de pessoas. A montagem do palco
começou no dia 23 de dezembro e uma das principais
mudanças do Réveillon 2018
na Paulista é a localização
da estrutura. O paco será
montado próximo à rua da
consolação, acima do túnel
que leva até a Av. Doutor
Arnaldo. A programação
musical já foi divulgada e
o público vai curtir a noite
de Ano Novo com shows de
Claudia Leitte, Latino e o
grupo Sambô. A tradicional
queima de fogos também
será realizada e deve durar
10 minutos. O Réveillon da
Paulista 2018 é gratuito.

amor familiar e ainda diz um
não bem grande ao alcoolismo
na adolescência.Com João
Carlos Deon, Silvia Grymberg

4/dame. 5/airar. 6/lorota. 9/intocável — laníferas. 10/ilustrador.

Novo começo

Neste dia da sua vida
querido amigo(a),acredito que Deus quer que voce
saiba... “Que voce apenas
começou a descobrir a sua
Magnificência “..... Este
período de sua vida marca
um Novo Começo. Você
pode sentir isso. E você
apenas começou a conhecer o tesouro e a glória
que Você é. E você apenas
começou a fazer sua Real e
Duradoura Contribuição.
Então, caminhe neste
dia com entusiasmo e
prazer! Vá agora e dê seu
presente. Estamos todos
esperando por você. E
precisamos da maravilha
de Quem Você É.
Amor, seu amigo,

mento conjugal, o machismo
como interferência na criação
feminina, o orgulho como impedimento para o resgate do
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Réveillon
na Paulista

Reflexões

Cena da comédia “Ex Bom é Exumado”.
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Um show completo contendo diversos estilos de humor:
Stand up comedy, piadas, imitações, dublagens, música,
figurino e muito mais. Indicado para todos os tipos de
públicos. O show “Eu, Tu, Vóz, Eles” de Rodrigo Cáceres
conta com textos baseados em situações do cotidiano,
elaborados pelo próprio artista, como por exemplo:
gordinhos e suas manias, programas de TV, locutores
de cinema, pesquisas musicais, vozes, tecnologias entre
outras temáticas. Além das mais engraçadas imitações
de diversos personagens, cantores e celebridades. Um
espetáculo divertido e criado com muito carinho para
você que ficará fascinado com as mais de 50 imitações,
versatilidade e talento do artista.

