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Esta quinta, o décimo sétimo dia da lunação não traz felicidade nas relações amorosas, mas dá bons lucros e 
êxito no trabalho. Este deve ser o dia mais tenso da semana. De manhã a Lua faz aspectos difíceis com Mer-
cúrio e Plutão, que podem prejudicar a comunicação e desestabilizar as emoções. De tarde a Lua forma um 
aspecto tenso com Júpiter que pode provocar exageros emocionais. No início da noite a Lua em tensão com 
Urano traz instabilidade e mudanças de plano. Em seguida às 19h38 a Lua fi ca fora de curso até ingressar 
em Leão na sexta-feira.
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De manhã a Lua faz aspectos di-
fíceis com Mercúrio e Plutão, que 
podem prejudicar a comunicação e 
desestabilizar as emoções. Comece 
a traçar o rumo de sua vida seguindo 
sua poderosa intuição neste fi nal 
de ano e no início do próximo ano. 
Cuide melhor de seu corpo e da sua 
saúde. 86/486 – Cinza.

Evite expor-se a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas ou lugares com 
muita aglomeração. No fi nal da noite 
o momento não é bom para fl ertes 
e encontros amorosos porque será 
mais difícil agradar e ser agradado, 
com Vênus em mau aspecto com a 
Lua. 66/766 – Verde.

As relações afetivas não estão fa-
vorecidas e poderá sentir alguma 
frustração e insatisfação à tarde. O 
seu lado maleável deve ser ameniza-
do para evitar situações que gerem 
confusão. Seus desejos podem ser 
exagerados, mas se acreditar em 
algum deles será possível realizá-lo. 
56/456 – Amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. O bom relacionamento 
social lhe dará paz e tranquilidade. 
Procure sair da rotina e fazer viagens 
curtas. O Sol indo para seu signo 
oposto dia 22 provocará decisões 
em parcerias e sociedades. 61/761 
– Verde.

De manhã a Lua faz aspectos difíceis 
com Mercúrio e Plutão, que podem 
prejudicar a comunicação e deses-
tabilizar as emoções. Precisa de 
equilíbrio emocional e agir de forma 
prática no ambiente do lar. Haverá 
renovação em todos os setores de 
sua vida. 25/3256 – Amarelo.

As fortes emoções à noite podem tra-
zer intensa satisfação nas relações 
afetivas. Use seu poder de encantar. 
Abra o coração e demonstre o que 
sente pela pessoa amada ou seus 
familiares. Final de ano ótimo para 
viagens e contatos sociais. 82/182 
– Branco.

Com a Lua Cheia será ótimo momento 
para reuniões em família. Dedique 
a aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
Poderá sentir alguma frustração e 
insatisfação ao lidar com as pessoas.  
95/495 – Vermelho.

Procure não pressionar pessoas e 
situação a fi m de evitar o estresse e 
irritabilidade por causa da resistên-
cia a restrições e a invasão do espaço 
dos outros. No fi nal do dia conquiste 
as pessoas, pois as conversas e os 
entendimentos estarão facilitados. 
12/212 – Branco.

No início da noite a Lua em tensão 
com Urano traz instabilidade e mu-
danças de plano. No fi nal do dia vai 
sentir a sensação de dever cumprido, 
proporcionando acordo nos contatos 
de família.  Pode, no entanto, agir de 
forma enérgica e audaciosa demais. 
12/312 – Marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
quando começar a fase delicada do 
ano que vai até o aniversário. Cui-
dado com aquilo que seduz e pode 
fazê-lo tomar atitudes precipitadas. 
15/515 – Branco.

Nesta quinta fi cam enfatizadas as 
qualidades mentais, a fi rmeza no agir 
e o senso prático. O dia favorece as 
atividades benéfi cas ao organismo, 
viagens e diversões. Precisa dar mais 
atenção às pessoas queridas e aos 
familiares no de agora até o fi nal de 
ano. 17/517 – Branco.

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino e 
ao aprendizado. Terão surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes. 27/527 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 15 de Dezembro de 2016. Dia de São Valeriano, Santa 
Maria Vitória de Fornari-Strata, Santa Cristina, São Eusébio, São 
Maximino, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia da 

Democracia, Dia da Esperança, Dia do Jardineiro, e Dia do 

Jornaleiro. Hoje aniversaria a atriz Cristiana Oliveira que nasceu 
em 1964, a atriz Adriana Esteves completa 47 anos e o ator Caio 
Junqueira que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau adora coisas novas, 
excitantes e inexploradas. Não suporta o tédio, necessitando 
de mudanças constantes. Busca sempre fugir da rotina e por 
isso exerce mais de uma atividade, simultaneamente. Otimista, 
autoconfiante e empreendedor tem necessidade de segurança 
e está sempre em busca de situações que o estimulem. É tam-
bém idealista quando está motivado e se torna apaixonado, mas 
pode perder o interesse rapidamente ficando logo entediado. É 
paciente e corajoso, com um temperamento firme, suportando 
bem a adversidade da vida.

Simpatias que funcionam
Para que seu (sua) companheiro (a) seja sem-

pre fi el: Numa noite de Lua Cheia, olhe para a Lua da 
janela da sua casa e diga em voz alta: “Ó, Lua rainha 
da noite e dos enamorados. Assim como olha por nós 
e ajuda a todos nos assuntos do coração, faça com 
que (diga o nome da pessoa amada) não olhe nunca 
para ninguém e deseje apenas o meu amor”.

Dicionário dos sonhos
ANIVERSÁRIO – Ser o (a) próprio (a) aniversa-
riante: boa saúde. Festejar o aniversário de outra 
pessoa: aborrecimentos. Números de sorte: 25, 30, 
32, 36, 42 e 55.
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Internado em um manicômio, 
o intelectual Urso sabe como 
burlar sua medicação. Mas 

será que ele consegue sobreviver 
à violência de seus enfermeiros 
e à condescendência de seus 
familiares? Apesar de estar 
ambientada em uma clínica psi-
quiátrica, a peça leva o público a 
refl etir sobre os padrões morais 
e comportamentais da socieda-
de, assim como o poder que a 
indústria farmacêutica exerce 
sobre ela. É possível que essa 
sociedade possa ser a grande 
responsável pela “insanidade” 
das protagonistas?

Serviço: Teatro Raposo Shopping, 
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3732-9006. Sábado (17) às 18h. 
Ingresso: R$ 40.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Recordando
A dupla sertaneja Jorge & Mateus, que este ano lançou o CD e o 

DVD que marcam a comemoração de seus 10 anos de carreira, faz 
apresentação recordando os principais sucessos de sua trajetória. 
Os artistas, que começaram a cantar juntos em 2005 e lançaram 
dois anos depois seu primeiro CD, “Ao Vivo em Goiânia”, estão 
entre os maiores vendedores de discos dos últimos anos.

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 774,  Barra Funda, tel. 3868-5858. Hoje 
(15) às 21h50. Ingresso: R$ 150.

Filipe Catto

O cantor e compositor Fi-
lipe Catto faz o show de seu 
disco mais recente, o álbum 
“Tomada”, disco de onze fai-
xas que inclui músicas de sua 
autoria, “Dias e Noites”, e de 
outros compositores, entre 
elas “Depois de Amanhã”, 
de Paulinho Moska. Também 
estão no repertório do show 

“Adoração” e “Saga”, entre 
várias outras. A banda que 
acompanha o artista é forma-
da por Ana Karina (baixo e 
vocal), Faba (guitarra), Lucas 
(piano e teclado) e Michelle 
(bateria).

Serviço: Caixa Cultural, Praça da Sé, 
111, Sé. Sexta (16) às 19h15. Entrada 
franca.

Rock
O Far From Alaska é uma banda de 

rock de Natal/RN nascida no primeiro 
semestre de 2012 e formada por ve-
lhos conhecidos da cena rock potiguar: 
Emmily Barreto (voz), Rafael Brasil 
(guitarra), Cris Botarelli (voz /synth), 
Edu Filgueira (baixo) e Lauro Kirsch 
(bateria). 

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 
tel. 3332-3600. Domingo (18) 16h. Entrada franca.

Espírita
A peça O Cândido Chico Xavier narra a 

vida do médium, fi lantropo e um dos mais 
importantes expoentes do espiritismo, o 
Francisco Cândido Xavier. De sua infância 
à morte, com o passo a passo de sua fé 
e da dedicação à Doutrina Espírita, dos 
seus estudos e do seu desenvolvimento da 
psicografi a.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão 
Pernet, 588, Tatuapé, tel. 2227-1025. Hoje (15) às 21h30. 
Ingresso: R$ 60. 

Drama
Uma menina e uma mulher sobreviventes 

de guerra percorrem uma cidade em ruínas na 
busca por sepultar os mortos na peça Luzeiros. 
Neste trajeto se deparam com memórias de 
tempos e cidades que se esgotaram em meio 
à exploração, ganância, pobreza e atentados. 
Diante da destruição as duas sobreviventes 
lutam entre o permanecer e o navegar. Com 
Edi Cardoso e Renata Lemes.

Serviço: Largo São Bento, Centro. Hoje (15) e sexta (16) 
às 18h30 e às 20h30. Entrada franca.
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Baseada no premiado livro de Francisco 
Pinto de Campos Neto (Tico), a peça 
“As Núpcias do Escorpião” nos instiga 
a fazer a seguinte pergunta: Quem é 
o verdadeiro doente, o indivíduo ou a 
sociedade? 
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Paradoxo

Ao longo do estendal dos favores divinos,
Morde o pó da miséria o espírito revolto.
Suicida, sofre a dor da impenitência aguda
No vale da afl ição que se espraia, infi nita...
Coriscos colossais na interseção do espaço
— Calafrios de cor no dorso da amplidão —.
Verte a chuva a chorar as lágrimas do azul
E soluçam trovões de quebrada em quebrada.
Qual alma de loucura ergue o cálix em riste...
E tenta exterminar-se após o corpo morto!
Pobre ser! Quer morrer e morrer não consegue!
É que alguém o criou de luz inextinguível
E deu-lhe tudo: o amor, a inteligência, a vida;
No entanto, ele não crê no poder desse Alguém!...

Deolindo Tavares
(De “Sonetos de Vida e Luz”, de Waldo Vieira – Espíritos diversos) Eleco da peça “Dois casais em maus lençóis”.

A rotina do casamento e a popular pulada de 
cerca é o tema central da comédia “Dois casais 
em maus lençóis”. Jair planeja uma viagem de 
negócios como álibi para dar uma fugidinha 
da rotina do casamento e encontrar com outra 
mulher. Sua mulher por sua vez torce que 
ele saia logo para poder curtir a noite. Uma 
comédia cheia de encontros e desencontros 
e com situações hilariantes que leva o publico 
ao delírio. A atriz Natacha Ohana, bailarina 
do Faustão marca sua estreia no teatro. Com 
Natacha Ohana, Glaura Lacerda, Kainan Ferraz 
e Guilherme Cruz.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 
tel. 3289-2358. Sábado (17)  às 21h30. Ingresso: R$ 60.
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Eleco da peça “Dois casais em maus lençóis

Comédia


