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3/god — mad. 6/ariana — cícero — rodano. 9/hipotecar — paleocena. 11/samba de roda.
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Esta sexta, o décimo primeiro dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os 
assuntos sentimentais. A Lua em aspecto negativo com Plutão tende a provocar emoções tensas. O Sol em harmonia com 
a Lua traz clareza, mas como a Lua forma um aspecto difícil com Júpiter, pode haver alguns exageros. O excesso de con-
fi ança pode provocar atos imprudentes. A Lua em harmonia com Saturno traz foco e nos lembra que temos que assumir 
nossos atos e compromissos. A noite deve ser bastante estimulante. A Lua forma aspectos com Urano e Marte que estimulam 
a ousadia e a originalidade. O Sol em harmonia com Júpiter traz confi ança e aumenta a fé.
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Precisa manter o bom entendimento 
nas relações afetivas, pois pode ter 
desencontros e falta de entendi-
mento. Aproveite para perseguir 
seus sonhos com calma, mas com 
tenacidade e perseverança usando 
sua versatilidade e curiosidade 
criativa neste fi nal de ano. 09/309 
– Vermelho.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão tende a provocar emoções 
tensas. Tudo que espera irá se con-
cretizar nos próximos dias depois 
que o Sol entrar em Capricórnio. 
Procure encontrar respostas para as 
suas preocupações íntimas e parta 
para a conciliação e o entendimento. 
37/337 – Verde.

O Sol em harmonia com a Lua traz 
clareza, mas como a Lua forma um 
aspecto difícil com Júpiter, pode ha-
ver alguns exageros. O envolvimento 
tende a ser profundo e os momentos 
de intimidade de muita harmonia. 
Aquela paixão que procura, pode 
acontecer, saia da rotina e divirta-se.  
82/182 – Amarelo.

Lua em harmonia com Saturno traz 
foco e nos lembra que temos que as-
sumir nossos atos e compromissos. A 
noite deve ser bastante estimulante. 
Use a natureza imaginativa e emotiva 
que possui e comunique-se com seu 
ambiente pela manhã para acertar. 
66/366 – Azul.

O fi nal da manhã pode ser pesado 
e será melhor evitar esforço de-
masiado. É um bom momento para 
conciliar um relacionamento recente 
ou antigo e voltar a ser feliz inti-
mamente. Alguma difi culdade será 
passageira, logo conseguirá superar 
tudo e os problemas fi carão para trás. 
78/478 – Amarelo.

A recuperação emocional acontece 
com a proteção amistosa do lar e 
de sua família. Uma vez que isso 
tenha sido feito, suas decisões lhe 
parecerão bem lógicas e coeren-
tes. De manhã até o meio dia há 
facilidade na palavra e na partilha 
do conhecimento em todas as suas 
formas. 67/667 – Verde. 

A Lua forma aspectos com Urano 
e Marte que estimulam a ousadia e 
a originalidade. O Sol em harmonia 
com Júpiter traz confi ança e au-
menta a fé. É necessário planejar 
suas atividades neste fi nal de ano 
para que tudo corra bem. 53/353 – 
Vermelho.

Afeto, ternura e conservadorismo 
ajudam a darmos continuidade a 
projetos já iniciados. Difi culdade em 
satisfazer o gosto, seja nas compras, 
seja nas relações afetivas, havendo 
desencontros e até desentendimen-
tos. Certa carência afetiva na parte 
da noite aumenta. 98/298 – Azul.

Os sentimentos negativos que esti-
veram presentes começam a serem 
afastados com o Sol indo para o seu 
signo antes do natal. Logo de manhã 
será bem compreendido através de 
suas palavras, mas a tarde evite a 
tensão e os acontecimentos inespe-
rados. 54/454 – Marrom. 

Aguarde o momento mais signifi ca-
tivo deste fi nal de ano, a chegada 
do verão e do Sol em Capricórnio 
que acontece a semana que vem. 
A sorte pode parecer não estar ao 
seu lado nestes últimos dias do ano, 
com o Sol ocupando a casa doze. 
72/372 – Verde. 

Na parte da manhã deverá melhorar 
muito sua capacidade de se relacio-
nar com o ambiente. Depois pode 
haver desentendimentos e desen-
contros. Não se desvie do caminho, 
mantenha os planos que já estão 
em andamento. Abra-se mais para 
amigos serem conquistados neste 
fi nal de ano. 64/464 – Verde.

O excesso de confi ança pode provo-
car atos imprudentes. A Lua forma 
aspectos com Urano e Marte que es-
timulam a ousadia e a originalidade. 
Mesmo assim tenha cuidado com a 
falta de reconhecimento pessoal que 
pode tirar a motivação para o traba-
lho que executa. 45/545 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Leocádia, São 
Basiano, Santa Gorgônia, Santa Valéria, São Juliano, e Dia do Anjo 
Ariel, cuja virtude é a discrição. Dia Nacional do Fonoaudiólogo, 

Dia do Alcoólatra Recuperado, e Dia da Criança Defeituosa. 
Hoje aniversaria o ator Milton Gonçalves que faz 83 anos, o ator John 
Malkovich, que nasceu em 1953 e o jogador de futebol Djalminha que 
nasceu em 1966 e o cantor Edson Cordeiro que faz 49 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é sociável, amigável, otimista 
e cheio de vitalidade. Como é sensível e receptivo pode ter oscilações 
de humor o que faz com que perca sua energia. Possui temperamento 
forte e sutil, ideias brilhantes e sublimes, resolvendo situações difíceis 
com muita discrição. Adora o novo, o excitante e inexplorado, sendo 
sempre sincero e jovial. Precisa de mais tato para conseguir tudo com 
mais facilidade. Precisa de liberdade de agir para colocar para fora tudo 
de bom que possui em sua natureza.

Simpatias que funcionam
Para ele te pedir em namoro: Em uma sexta-
feira, assim que acordar, abra o frasco do perfume 
que mais costuma usar. Coloque as duas mãos 
em forma de concha em cima dele, pense por um 
tempo em seu amado e diga três vezes: “Força 
da Lua, força dos ventos, força do tempo! Flor 
transformada em perfume, faça com que (nome 
do gato) se sinta profundamente atraído por mim, 
assim como o beija-flor se sente atraído pela flor 
e que ele me peça em namoro com muito amor”. 
Use esse perfume sempre que for se encontrar 
com ele.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, prejuí-
zos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Rock
Com produção de Caio Flavio 

e Paulo Fedato, o grupo Oran-
goRock formado por Humberto 
Neres, Daniel Sartori, Wellington 
Ferro e Ângelo Siciliano apre-
senta releituras das músicas de 
sucesso do cantor e compositor 
Erasmo Carlos.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadei-
ro Luis Antônio, 931, Bela Vista,tel. 3105-3129.
Segunda (12) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Em “Fim de Partida”, os 
personagens Hamm, 
Clov, Nagg e Nell 
estão presos em um 
abrigo, supostamente, 
à beira-mar e a 
plateia compartilha do 
desconforto ao qual 
os personagens estão 
submetidos

Propriamente encar-
cerados e enlatados, 
eles travam diálogos 

poéticos, impactantes e, por 
vezes, abismais sobre a con-
dição humana, a solidão e o 
sem sentido da existência. 
Hamm é um artista fracassado. 
Encontra-se cego e paralítico. 
Clov é seu serviçal e possui 
uma doença que não o per-
mite sentar. Nagg e Nell são 
os pais de Hamm e também 

Cena do drama “Fim de Partida”.

Fobia
Leão Coragem é um homem 

refém do próprio medo. Há tempos 
vive preso numa rotina confortável 
entre casa, trabalho e cuidar da 
sua mãe doente, até que a mesma 
morre. Sem sonhos e perspectivas 
decide romper sua estrutura e lar-
gar tudo com destino a uma nova 
história num novo país. Ansioso 
descobre um novo medo, o do fu-
turo próximo e na calada da noite 
que antecede sua partida vê todos 
os seus medos o assombrarem 
colocando-o em xeque: recuar e 
sucumbir a essa fobia aterrorizante 
ou enfrenta-la?

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-
4449. Terça e quarta às 21h. Ingresso: R$ 
40. Até 14/12.

Dança
O espetá culo “DeRose ArtCom-

pany” é  uma mensagem de beleza 
por meio de esculturas vivas em 
movimento, utilizando mú sica, 
poesia corporal, luzes e projeç õ es. 
Nã o se trata de danç a, mas de 
uma experiê ncia que extrapola 
quaisquer classifi caç õ es.Direç ã o e 
coreografi a: Adriana Bruer.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. Hoje 
(9) às 21h. Ingresso: R$ 120.

“A Guerra Não Tem Rosto De Mulher”

A história das guerras costuma ser contada a partir do 
ponto de vista masculino. No espetáculo “A Guerra Não Tem 
Rosto De Mulher”, as cena os relatos reais das mulheres, 
das soldadas soviéticas que lutaram na Segunda Guerra 
Mundial.

Serviço: Teatro Escola Macunaíma, R. Adolfo Gordo, 238 (Campos Elíseos, tel.  
3217-3400. De Hoje (9) a domingo (11) às 19h e às 21h. Ingresso: R$ 20.

Homenagem
Sob a regência de Paulo Rydlewski, a Orquestra Filarmônica de 

Paraisópolis apresenta, já na primeira parte do concerto, obras 
de J.S. Bach, Villa-Lobos e Claudio Santoro e, a seguir, uma série 
de canções de Milton Nascimento, especialmente escolhidas e 
orquestradas para o evento de nome “Suíte Ouro de Minas”. 
Dentre elas, estão:  “Tristesse”, “Cais”, “Caxangá”, “ Nada Será 
Como Antes”, “Coração Civil” e “Travessia”.

Serviço: Auditório do MASP, Av. Paulista, 1578, Bela Vista.Sábado (10) às 20h30. Entrada 
franca.

Fenômeno da internet, com mais de 400 milhões de 
visualizações em seus vídeos, Vilela, criador do Mundo 
Canibal, está de volta aos palcos trazendo seu mais novo 
show de stand-up comedy, “Despedida de Solteiro”. Mais 
ácido e hilário do que nunca, esta apresentação traz uma 
uma visão moderna e bem-humorada do casamento, 
namoro e da “solteirice”. E vai além, ao tratar do avanço 
tecnológico, do vício nas redes sociais, do relacionamento 
descartável e da nostalgia de coisas da infância.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. 
Sextas (Hoje e 16) às 23h59 e sexta (23), às 21h30 e quinta (29) às 21h30. In-
gresso: R$ 40.

Condição humana

têm mutilações. Vítimas de um 
apocalipse emocional, os quatro 
dividem o abrigo. Espiam o 
mundo, ou melhor, o que res-

tou dele, pela luneta de Clov. 
Com Rubens Caribé, Ricardo 
Grasson, Miriam Rinaldi, Eric 
Lenate e L.P. Daniel.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Roosevelt, 210, Consolação, tel. 3775-
8600.Sábados e segundas às 21h30 
e domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. 
Até 19/12.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
ANTE A SAUDADE

Transforma a saudade dos que partiram para o Além, em ação 
fraterna no auxílio aos mais necessitados.
O Bem que faças na Terra é prece que se eleva às esferas 
maiores, estreitando os laços que te ligam à espiritualidade.
A paz de quem partiu é sentir a paz de quem fi cou.
Trabalha, serve e ama.
A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a 
hora dolorosa, e permaneças em feliz comunhão com as almas 
queridas.
Scheilla - Médium: Clayton B. Levy, do livro “NOVAS MENSA-
GENS DE SCHEILLA PARA VOCÊ” – Edição CEAK

Mulheres e guerra
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Crítica social
Oração para um pé de chi-

nelo, de Plínio Marcos, propõe 
refl exões pertinentes e atuais a 
partir do texto escrito em 1969, 
e censurado por uma década. 
O autor não realiza apenas uma 
crítica social ferrenha, mas vai 
mais fundo, revelando a tra-
gédia da realidade daqueles à 
margem, abrindo espaço para 
uma refl exão sobre a condição 
humana. Com Guilherme Bar-
roso Rodrigues, Natália Kronig 
e Yorran Furtado.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323 Pinheiros. Quartas e quintas 
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 
Até 15/12.


