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Brancos ou negros

Cena da peça “Apoteose”.

abre as portas, Pedro chega ao
estrelato, porém ainda inseguro
de sua competência e de sua
identidade, se vê traído por este
padrinho. Apoteose discute a
quebra de padrões estabelecidos

através dos artistas que não se
encaixam em um determinado modelo. Com Dan Aluízio,
Gregory Henrique Guimarães,
Guilherme Miranda, Isabel Paixão, Jesciane Costa e Matheus

que tem medo de careta”, ou
ainda “A galinha pintadinha e o
galo carijó, a galinha usa saia e
o galo paletó...”, “A dona aranha
subiu pela parede, veio a chuva
forte e a derrubou...”, pois essas
e muitas outras cantigas de roda,
vocês ouvirão e cantarão junto
com seus filhos no espetáculo que
vem encantando as famílias brasileiras. Com Alexandre Zanchetta,
Gabriela Pietro, João Bach, Sol
Leão, Lucas Camillo, Antonio Kenedi, Renata Kika, Rafael Septem
e Roberto Pinheiro.
Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel.
3105-3129. Domingos às 15h. Ingresso: R$
60. Até 25/03.

Horóscopo

Humor
O “Comédia ao Vivo” fará as duas últimas
apresentações do ano, nos dias 15 e 22 de
Dezembro. Para terminar o ano, nesta sexta
dia 15 estão confirmados: Luiz França, Nando
Viana, Fábio Rabin e Diogo Portugal. O grupo
de humor é um dos mais antigos em atividade
do cenário nacional. O show ainda conta com

Não faça apenas o que tem que
fazer empenhe-se em aprender algo
novo e inédito. No amor irá sentir-se
atraído por alguém que conhecer
poderá preparar-se para iniciar um
relacionamento. No final da noite,
a Lua forma um bom aspecto com
Plutão que renova as energias.
66/366 – Verde.
Trace novas metas ou realize antigos
projetos que tem em mente depois do
aniversário. Cuide do lado espiritual,
rezando e meditando mais nesta
fase em que vai começar a fase mais
delicada do ano. Pode haver descontentamento ou falta de interesse nas
relações no começo desta quinta.
82/482 – Branco.

Dicionário dos sonhos
ESCOLA – Ver uma escola indica que sofrerá
críticas em seu trabalho ou em seu modo de agir.
Ver escolares estudiosos, ótimo presságio, com
sorte em jogos e loterias. Números de sorte: 43,
45, 67, 78 e 80.

Simpatias que funcionam
Para viver bem com a sogra: Arrume uma foto
recente do casal de corpo inteiro. Nesta foto o casal
deverá estar sorrindo. O homem escreve o nome da
futura sogra abaixo de seu pé, na foto. A mulher faz
o mesmo, escrevendo o nome da futura sogra sob
seus pés. Em seguida eles cobrem a superfície da foto
com mel, embrulham com um lenço branco de seda
e enterram junto à raiz de uma árvore alta, sólida e
com bastante galhos.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Esta quinta é um dia positivo para
tratamentos de saúde, limpeza e
recuperação da boa disposição com
a lua minguando. Ficar atento ao
que se passa ao seu redor, em todos
os setores de sua vida. Não faça
contatos decisivos, com a lua fora
de curso melhor manter a rotina.
76/576 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Precisa reconhecer o valor de cada
coisa que conquistou até hoje. Com
a Lua em Escorpião terá facilidade
para o diálogo com familiares e
amigos. Será mais fácil neste final
de semana dizer o que sente por
alguém e falar abertamente o que
pensa. 81/481 – Vermelho.

Será aplaudido pela inspiração e
sensibilidade que darão os resultados
esperados. Haverá busca do que é
ideal, fazendo com que sonhos e
aspirações mais íntimos aflorem. Dê
carinho e atenção à pessoa amada,
amigos e familiares. 77/377 – Azul.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Bons momentos devem ser vividos na
relação amorosa pela sensibilidade
provocada pela Lua em Escorpião.
Pode resolver qualquer problema social ou intimo com toda a facilidade.
Será mais fácil se envolver mais nos
relacionamentos, mas sem se iludir.
65/165 - Rosa.

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito
que Deus quer que você
saiba...... Que sabedoria
é aprender o que perdoar.

elenco rotativo e participações de convidados
de peso do cenário stand up nacional. Hoje, o
elenco é formado por Luiz França e Fabio Rabin
- que estão desde a formação original, e conta
com as grandes revelações da comédia no seu
elenco atual, como Thiago Ventura, Dih Lopes,
Nando Viana e o experiente Diogo Portugal.

O final do dia fica mais pesado com
a Lua solta e deve saber conter as
emoções que serão negativas. De
tarde use o seu lado intenso que precisa ser mostrado às pessoas neste
começo de ano. Inspiração para o
trabalho artístico, mas cautela com
novos projetos. 16/616 – Amarelo.

Viva intensamente o amor e as fortes
emoções que este sentimento proporciona neste momento. Conviva
mais com amigos e demonstre o que
sente por alguém. Um contato mais
próximo com as pessoas que quer
bem fará você sentir-se feliz nesta
quinta. 36/336 – Verde.

Seja direto e prático nos assuntos
pessoais resolvendo impasses e
mudando rumos somente depois de
pensar muito bem. Aceite as críticas
se vierem para melhorar sua vida
pessoal e profissional. Obterá lucros
nos negócios que visem o social e
ajudem ao próximo. 63/463 – Azul.

No começo do dia a Lua em bom
aspecto com Netuno deixa o astral
mais sensível e compreensivo. É
preciso evitar o excesso no que
fala que pode levar a aborrecimentos e desencontros a tarde.
Evite comentar sua vida intima ou
pedir orientação a outras pessoas.
34/934 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Dezembro de 2017. Dia de São João da Cruz, São
Agnelo, São Boaventura, Santo Esperidião, e Dia do Anjo Hahassiah, cuja
virtude é a criatividade. Dia do Ministério Público. Hoje aniversaria a
atriz Eva Wilma que chega aos 84 anos, o professor e teólogo Leonardo
Boff que nasceu em 1938, o jogador de futebol Palhinha que faz 50 anos
e a dançarina, cantora e atriz Vanessa Hudgens que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau, mesmo não sendo maior do que
ninguém fica muito mais à vontade quando tem um corpo forte e uma voz
forte, que lhe permita gestos largos. Mas mesmo quando isso não acontece, todos notam sua presença. Altamente filosófico, se preocupa desde
muito cedo com princípios e razões que devem justificar suas atitudes.
Quando vive em um ambiente propício, desenvolve ética e demonstra
seu poder educacional mais pelo exemplo do que pelas palavras. No lado
negativo poderá arquitetar plano e estratégia para iludir os inocentes.

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.

E pessoas em sua vida
neste momento esperam,
pedem, que você perdoe
suas faltas, suas fobias,
seus erros mais recentes.
Você perdoará? O Universo convida você a dizer
sim. Você não precisará
pensar mais do que um
segundo para saber exatamente por que recebeu
esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 2233, Jardins, tel. 30692286. Sextas às 23h59. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).

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

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)

Será mais fácil se envolver mais
nos relacionamentos, mas é preciso
controlar a tendência e não enxergar bem os defeitos e se desiludir
facilmente. Colabore com colegas
e demonstre sua competência para
assumir nova posição no trabalho
que realize em breve. 52/352 – Verde.

Perdão

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel.
3045-4146. Quintas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 28/12.

Esta quinta é o vigésimo sétimo dia da lunação. No começo do dia a Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral
mais sensível e compreensivo. O dia deve facilitar os processos de cura e as transformações. Esta quinta é um dia
positivo para tratamentos de saúde, limpeza e recuperação da boa disposição com a lua minguando. A Lua em
conjunção com Júpiter à tarde expande as emoções e o deixa mais generoso. No final da noite, a Lua forma um
bom aspecto com Plutão que renova as energias e em seguida fica fora de curso até ingressar em Sagitário.
A Lua em Escorpião torna os afetos
felizes e as esperanças renovadas
neste final de ano. Precisa ter um
novo objetivo para ser alcançado
em 2018. Muita inspiração para
iniciar algo novo e assumir responsabilidades que terá que cumprir.
67/467 – Branco.

Reflexões

Neale Donald Walsch.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Isolar; separar
Grupo de atores com
participação especial
em filmes
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Soma de Ponto turístico do
riquezas Pará, foi tombado
do país pelo Iphan em 1977
Receio Peça do candelabro
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filme de 2006

BANCO

3/god — six. 4/ágar. 6/parcas. 7/calibre.

Em cartaz desde 2012, o musical “Dudinha, Mariana e a Galinha
Pintadinha” já foi assistido por
mais de 500 mil pessoas. Sob o
comando do menino Dudinha e
da menina Mariana, o espetáculo
vem para resgatar as mais lindas
cantigas e brincadeiras de roda,
trazendo ao palco personagens
do folclore brasileiro como a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó,
o Pintinho Amarelinho, Dona
Aranha, Dona Baratinha, o Boi
da Cara Preta, Borboletinha e
muitas outras novidades. Quem já
não cantou: “borboletinha, tá na
cozinha, fazendo chocolate com
a madrinha” ou “Boi boi boi, boi
da cara preta, pega essa criança

Irreverente e divertido, Rodrigo Capella abre
para o público suas histórias e novas experiências vividas com a paternidade no stand-up Não
recomendado para a Sociedade!!! Que estreia
no próximo dia 21/12. Solteiro, independente
e baladeiro, aprendeu na marra as funções de
trocar uma fralda, esquentar o leite e até fazer
seu filho arrotar. Ele conta tudo isso de uma
maneira leve, descontraída e com muita música!

24

Solução
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Musical “Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha”.

Serviço: Espaço Cia. da Revista, Al. Nothmann, 1.135, Santa Cecília, tel. 3791-5200.
Domingo (17) às 20h e segunda (18) às 21h.
Ingresso: R$ 40.

Divulgação

Stand-up Comedy

Pyramo, jovens profissionais
formados pela Escola Thymeli.
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Serviço: Galeria Lourdina Jean Rabieh , Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147
Jardim América. De segunda a domingo das 10h às 22h. Entrada franca. Até 14/01.

sse é um dos temas do
espetáculo “Apoteose”.
A peça com texto de
Fernanda Maia e direção de
André Grecco conta a estória
do cantor Pedro, um jovem da
década de 1940, com musicalidade e intensidade dramática
em suas performances, mas
sem a voz potente e operística
de Orlando Silva, Francisco
Alves e Vicente Celestino, os
modelos da metade do século
passado. Apadrinhado por um
importante compositor que lhe
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A exposição traz 40 retratos de personalidades brancas
que, para a criadora, Alexandra Loras, ex-consulesa da
França, propõe, com uma dose de humor e ironia, uma
reflexão mais profunda sobre o protagonismo do negro
na história. A mostra Pourquoi pas? traz curadoria do
grafiteiro Enivo, além das obras contarem com a intervenções do famoso grafiteiro M.I.A. nas fotografias.
Entre as pessoas representadas estão: Dilma, Temer,
Silvio Santos, Madonna, Gisele Bündchen, Regina Casé,
Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Rainha Elizabeth
II, João Doria Jr, entre outros.

“Apoteose”
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Silvio Santos, Xuxa e Doria tiveram
pele escurecida em exposição.

Em um período no
qual as pessoas
são influenciadas a
estarem dentro dos
padrões de beleza,
comportamento e
consumo, os que estão
fora desse modelo são
excluídos, por não se
enquadrarem no perfil
que pede a sociedade
da época
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Lazer & Cultura

