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Esta quarta, é o terceiro dia da lunação. Desde a madrugada desta quarta, Saturno ingressa no signo de Capricórnio. 

Após um período de 29 anos, o planeta disciplinador retorna ao signo que é o regente para colocar tudo em ordem e trazer 

aprendizados importantes para nossas vidas. E todos tem muito o que aprender através da determinação e persistência 

que sempre leva ao sucesso. A parte da manhã deve ser mais agitada, com imprevistos e situações que não poderíamos 

prever. A tarde a Lua forma um aspecto negativo com Urano e fica fora de curso até ingressar em Aquário no início da 

madrugada de quinta-feira.
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Os objetivos que traçou devem ser 
perseguidos, usando o poder de 
comunicação e muita inspiração 
que o ajudará a sair do planejado e 
conseguir superar as difi culdades. 
Pode esperar um clima de procurar 
solucionar eventuais problemas pelo 
bem de todos. 85/485 – Vermelho.

A parte da manhã deve ser mais 
agitada, com imprevistos e situações 
que não poderíamos prever. Contará 
mais com a praticidade e a solidez 
na relação. Podem encontrar à noite 
soluções para problemas coletivos. 
Cuidado apenas com excesso de 
crítica. 89/189 – Azul.

Precisa considerar o foco dos in-
teresses e seguir o rumo que eles 
indicam. A Lua capricorniana faz 
agir de forma mais realista e resol-
ver tudo que necessite de esforço e 
determinação. Os desentendimen-
tos no fi nal do dia podem assumir 
proporções exageradas controle-se.  
32/732 – Verde.

Contatos que tenham alguma fi na-
lidade podem ser bem-sucedidos 
pelo bom aspecto planetário deste 
começo de ano. Ajude alguém que 
precise de apoio e terá depois o 
retorno esperado quando necessitar 
de ajuda. Dedique a sua atenção à 
saúde e mantenha a rotina social. 
23/323 – branco.

Nem sempre tudo acontece como 
planejado, às vezes é preciso mudar 
algo de última hora. Sem se comuni-
car pode sofrer pequenos obstáculos 
e difi culdade de compreensão. Os 
resultados nos contatos têm que ter 
fi nalidade pratica, ou será melhor 
evitá-los. 92/692 – Amarelo.

Momento perigoso em assuntos pes-
soais que devem ser resolvidos com 
calma e com o uso da intuição para 
não errar. À tarde e à noite quebre 
a rotina. Aproveite para manifestar 
um sentimento de responsabilidade 
e segurança nos vínculos afetivos. 
78/578 – Verde.

Um forte poder de atração por 
alguém especial pode levá-lo a agir 
sem pensar bem e arrepender-se mais 
tarde pelas atitudes que tomar. O 
melhor é priorizar as obrigações de 
forma realista e determinada. Será 
mais fácil conseguir o que deseja se 
acreditar mais. 56/556 – Bege. 

Precisa agir para aumentar seus 
lucros imediatamente neste novo 
ano que vem ai. A tarde a Lua forma 
um aspecto negativo com Urano e 
fi ca fora de curso até ingressar em 
Aquário no início da madrugada de 
quinta-feira. No fi nal do dia será 
bom para sair e encontrar pessoas. 
67/467 – Cinza.

Com o Sol indo esta semana para 
seu signo, seja prático e terá so-
luções com a ajuda das pessoas 
mais próximas, amigos e familiares. 
Faça viagens e mantenha contato 
importante no trabalho que ajudará 
a melhorar sua condição fi nanceira. 
Cuide melhor de sua saúde neste 
começo de ano. 56/356 – Cinza.

Retome antigos projetos ou comece 
o que já esteja sendo preparado, 
depois que passar o aniversário. 
Até lá mantenha a rotina e evite 
atitudes impensadas e o mau humor 
nas relações. Precisa se animar e 
preparar algo para ser colocado em 
ação e obter sucesso. 09/309 – Azul.

Evite qualquer mal-entendido 
junto de amigos e familiares. Seja 
discreto ao falar o que pensa, pois, 
as palavras poderão ser mal inter-
pretadas pelas demais pessoas nesta 
metade de semana. A Lua e Saturno 
em Capricórnio neste fi nal de ano 
dá a sensação do dever cumprido. 
57/457 – Branco. 

Ótima metade de semana para de-
dicar-se a vida amorosa e a relação 
sexual. A Lua Nova facilita enxergar 
o todo e resolver situações de forma 
pratica e direta, já que o clima de co-
meço de ano tende a ser de alto astral. 
Deve trabalhar a autossufi ciência e o 
autocontrole.   22/522 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 20 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Inês, Santa Júlia 
de La Rena, São Teófi lo, São Macário, São Zeferino, São Tolomeu, São 
Domingos de Silos, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. 
Dia da Bondade e Dia do Mecânico. Hoje faz aniversário o ator, 
diretor, roteirista e autor de telenovelas Silvio de Abreu que faz 75 
anos, cantora, atriz, jornalista e apresentadora Gigliola Cinquetti que 
nasceu em 1947, a cantora Anita Baker que nasceu em 1957 e o cantor 
Pedro Abrunhosa que chega aos 57 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com difi -
culdade para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o 
ajudam a descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito 
positivo e espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto. 
Gosta muito de viagens, aventuras e novidades. Precisa sempre 
do novo, o inédito e excitante. As coisas rotineiras sempre fi cam 
em segundo plano. Alcança destaque pela bravura e competência, 
suportando o cansaço com coragem. No lado negativo é indefeso, 
fraco e traidor.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em angustia. 
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
Simpatia do arroz PARA PROSPERIDADE EM 

2018: No dia 31 de dezembro, pegue um punhado de 
arroz cru e espalhe pelo canto de sua casa. Enquanto 
isso, mentalize muita prosperidade para você e sua 
família. Assim, a energia da sua casa irá passar a cap-
turar a positividade desse momento. É necessário que 
somente no dia dos Reis, 6 de janeiro, você recolha 
todos esses grãos e os jogue no jardim, ou na área 
em frente a sua casa.
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Circo de Bonecos

Circo de Bonecos, pela 
companhia do mesmo nome, 
conta a história de dois amigos 
que decidem brincar na sala 
de visita recriando o mundo 
maravilhoso do circo dentro 
do universo das fantasias e 
brincadeiras infantis. As brin-
cadeiras e atividades infantis 
se transformam em números 
circenses e em divertidas e 

emocionantes trapalhadas 
entre os dois amigos desco-
brindo que a magia do circo 
pode estar contida no simples 
ato de brincar. Com Claudio 
Saltini, Sandro Gattone e Na-
talia Kesper.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Sábados 
e domingos às 12h, (Exceto dia 24/12). 
Entrada franca. Até 30/12.

Os Paralamas 
do Sucesso 

Após oito anos sem um disco 
de inéditas, Os Paralamas do 
Sucesso lançou “Sinais do Sim”, 
13° disco da carreira, que chegou 
às lojas em CD pela Universal 
Music. Tornando o lançamento 
ainda mais especial, a Polysom 
leva as prateleiras a sua versão em 
vinil. O disco foi gravado no Rio de 
Janeiro e mixado em Los Angeles 
pelo produtor Mario Caldato Jr.. 
Nele estão 11 músicas, sendo 
sete delas de autoria de Herbert 
Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro 
(baixo) e João Barone (bateria). 
Herbert assina sozinho “Blow The 
Wind”. Outros compositores que 
colaboram com o disco são Nando 
Reis (“Não Posso Mais”), o músico 
argentino Gustavo Adrián Cerati 
(“Cuando Pase el Temblor”), e a 
rapper portuguesa Capicua com 
João Ruas (“Medo do Medo”).

Falar de sogra já sugere piadas, cenas engraçadas 
ou situações hilárias, imagine uma comédia, onde o 
Fantasma da Sogra volta para se vingar do Genro? 
Pois esta comédia, muito mais hilária do que uma 
simples piada “de sogra” mostra o que aconteceu a 
um Genro safado, que passou a vida tapeando a sogra, 
se apoderando dos seus pertences e usando a fi lha da 
própria como chantagem e interesses para aumentar 
a sua fortuna. Após festejar a morte da mãe da sua 
“querida esposa”, ele não tem outro objetivo a não 
ser colocar a mão na herança que a pobre deixou na 
peça “O Fantasma da Minha Sogra” com estreia no 
próximo dia 05/01. Morreríamos de pena se a estória 
acabasse assim. Mas ela volta em forma de fantasma 
para se vingar e ainda, usa a coitada da empregada que 
é uma sensitiva de quinta categoria para intervir neste 
plano. Com Ronaldo Ciambroni, Rodrigo Nascimento, 
Eduardo Guimarães, Cris Ciambroni, Magda Mieli e 
Wellington Firminio.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela 
Vista, tel. 3105-3129. Sextas às 23h e sábados às 22h30. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 70. Até 02/04.

Nota
A Deck disponibiliza em todas 

as plataformas digitais um EP com 
algumas canções da trilha sonora 
do fi lme “Fala Sério, Mãe”. Nela 
estão quatro músicas, sendo duas 
inéditas: “Fala Sério, Mãe!” e “Fala 
Sério”, ambas interpretadas pelas 
protagonistas, Ingrid Guimarães 
e Larissa Manoela. A estrela teen 
também canta sozinha uma versão 
para o sucesso “20 e Poucos Anos” 
(Fábio Jr.) e divide os vocais com 
o ator e cantor João Guilherme na 
releitura de “Coisa Linda” (Tiago 
Iorc / Leo Fressato).O longa é 
baseado no livro homônimo de 
Thalita Rebouças e aborda as 
mudanças na relação entre mãe 
e fi lha, desde a infância até o 
início da vida adulta. A estreia 
nos cinemas será no dia 28 de 
dezembro. Para ouvir, acesse: 
(https://VariosArtistas.lnk.to/
FalaSerioMaeEpPR). 

Seguem tocando nas ruas, 
em teatros e festivais por 
todo o Brasil.“Twang” 

e “Le Bateau”, do primeiro 
disco, foram escolhidas para 
compor as trilhas dos fi lmes “O 
Concurso” e “Meu Passado me 
Condena II”, respectivamente. 
A banda também foi responsá-
vel pela trilha da série exibida 
pela GNT, “Lili, a Ex”. Em 2015 
foram indicados na categoria 
de “melhor grupo popular” do 
26o Prêmio da Música Brasi-
leira. No dia 21/12, Hammond 
Grooves, uma banda de jazz 
dedicada aos grandes nomes 
e tradições do Órgão Ham-
mond. Neste clássico formato 
do Jazz Organ Trio (composto 
por órgão Hammond, guitarra 
e bateria) os caras do Ham-
mond Grooves transcendem 
o próprio espectro e juntam 
ao seu jazz autoral infl uências 
brasileiras e de estilos como 
o Blues e o Rock. Já no dia 
22/12, Thiago Espirito Santo 
reconhecido como um dos 

Mustache e os Apaches
Mustache e os Apaches (dia 20), reúne cinco músicos inspirados pelas jugbands norte-americanas e 
pela música latino-americana, iniciaram a carreira apresentando‐se nas ruas de São Paulo e logo se 
destacaram por transformar qualquer lugar da cidade em um espaço para shows

mais versáteis e originais contra-
baixistas do mundo agora, numa 
fase mais madura da carreira 
une todas as suas infl uências, 
do samba ao jazz, do bolero ao 
forró, e apresenta uma sonorida-
de de sotaques diversos aliados 
à uma execução cuidadosa e à 
atenção aos detalhes. No último 
dia (23/12), Mauricio Gasperini 

apresenta o projeto eletroa-
cústico intitulado “Viagem do 
Som”, ao lado do irmão Mauro 
Gasperini. Maurício e Mauro são 
ex-integrantes da banda Rádio 
Táxi, umas das pioneiras dos 
anos 80. Maurício foi o vocalista 
e Mauro tocava baixo, teclados 
e vocais. No show cantam seus 
maiores hits como Eva, Garota 

Dourada, Um Amor de Verão, 
Coisas de Casal e também su-
cessos de Tim Maia, Guilherme 
Arantes, Kleiton e Kledir, Para-
lamas do Sucesso, Lulu Santos, 
Sá e Guarabyra, Legião Urbana, 
14 Bis entre outros.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa
-Lobos), De hoje (20) a sábado (23) às 18h. 
Entrada franca.

Mustache e os Apaches
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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 Magnifi cência 
“..... 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.

Neale Donald Walsch

Magia
da 

brincadeira


