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Ayrton Vignola

Stand-up Comedy

Marcos Paulo Correa

A

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth
Cardoso) (SESI), Av. Paulista, 1313, Cerqueira César, tel. 3146-7405. Quarta (21)
às 20h. Entrada franca.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129.
Terças às 20h30. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 20/12.

Paulo Meyer é um dos
pioneiros do blues no Brasil e acompanhado de sua
banda Thunderheads para o
lançamento de seu segundo
CD intitulado KOMBI 72, somente com músicas inéditas
e fortes influências musicais
de blues e o rock dos anos
60 e 70.
Seriço: Bourbon Street Music Club, R. dos
Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Quarta
(28) às 21h30. Ingresso: R$ 60.

Música Sertaneja
O encontro de Henrique e Diego aconteceu também em
1998, quando Henrique foi convidado por alguns amigos para
participar da banda de pagode “Jeito de Ser”, a princípio,
tocando violão e como back vocal, assumindo, pouco tempo
depois, o posto de vocalista. Precisando de mais um integrante, a banda saiu à procura de um novo músico e foi aí que o
Diego surgiu. Em 2005, os dois saíram oficialmente da banda
para criarem a dupla sertaneja Henrique e Diego.
Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel. 2601-4488. Sexta
(23) às 23h. Ingressos: De R$ 40 e R$ 100.

João Augusto Figueiredo

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 38717700. Quarta (21) às 15h. Entrada franca.

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

Irá melhorar a convivência e se aproximar ainda mais de seu ambiente.
Veja se os objetivos profissionais
estão sendo cumpridos. Se não,
prepare a estratégia e persiga-os até
alcançar o que deseja no novo ano.
Prepare tudo para ser feito depois do
aniversário. 64/664 – Verde.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância,
fartura. Com flores perfumadas indica um amigo leal
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. Árvore com flores avisam a chegada do amor.
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Manter o amor: Ingredientes: um vidro de boca larga,
pétalas de rosas de todas as cores, uma mecha dos seus
cabelos, raspas das suas unhas e um objeto de uso pessoal do seu amor (pode ser uma meia, uma roupa fora
de uso, etc.). Execução: coloque tudo dentro do vidro,
acrescente algumas gotas do seu perfume predileto e
feche-o firmemente. Acenda uma vela vermelha e lacre
a tampa do vidro com gotas da cera da vela derretida.
Enterre esse vidro ao pé de uma árvore frondosa durante 21 dias. Retire e guarde o vidro num local onde
não possa ser visto ou tocado por ninguém.

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

Precisa aproveitar este seu dia
favorável para buscar um contato
mais próximo com as pessoas que
conheceu recentemente, abrir-se
para novidade e novos pensamentos.
Abra o coração, diga o que sente pela
pessoa amada ou por pessoa amiga
que o atraia. 87/987 – Verde.

Procure dar mais afeto para a família
e a pessoa amada e terá momentos
felizes. A atenção dada às pessoas
lhe será retribuída em seguida.
Com a Lua em seu signo as pessoas
tendem a estar mais prestativas e
solícitas nestes dias que antecedem
o Natal. 66/566– Verde.

Com a Lua em Virgem tente buscar
entendimento e reconciliações
nesta semana. Suba um degrau
de cada vez, mas comece a agir
de uma vez para alcançar o que
deseja. Até as ajudas e os conselhos
racionais serão melhores recebidos
por todos no final desta terça-feira.
67/667 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
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)

O ano que se aproxima trará novidades na vida social e afetiva e o
tornará mais feliz. Saia da rotina
nestes dias faça viagens curtas que
serão felizes e proveitosas. A Lua em
Virgem a produtividade ficará em
alta. Deve aproveitar para cumprir
com todas as obrigações acertadas.
64/664 – Amarelo.

A Lua em Virgem dá senso detalhista
e prático. Bom gosto pelas artes, pela
música, pela poesia e pelo teatro se
faz intenso e requintado. Acredite
sem ajuda você pode muito pouco
nesta terça, precisa dos outros para
alcançar o que deseja nestes dias de
festas. 51/751 – Amarelo.

O céu com o Sol chegando em
Capricórnio e a Lua em seu signo
oposto Virgem dá muita perseverança para cumprir as obrigações.
Esta é a hora de refletir, analisar e
encontrar saída para problemas.
Controle os sentimentos negativos,
como a melancolia e a tristeza.
89/689 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 20 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Inês, Santa Júlia de La
Rena, São Teófilo, 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 74 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 56 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com dificuldade
para definir 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 ficam em segundo plano.
Alcança destaque pela bravura e competência, suportando o cansaço
com coragem. No lado negativo é indefeso, fraco e traidor.
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.
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Período Critério de seleção
Atrair;
em que
alunos
fascinar surgiu a Tipo de depara
o
(fig.) metalurgia broche
ProUni

Prenome
do colonizador
Caramuru
Indicação
falsa e anterior do
dia (jur.)
Marca da
religião
monoteísta

Agregado
O popular
"apagão"

Base para
determinação
do CEP

(?) de
conta,
base de
brincadeiras infantis

Escapa
(da prisão)

Forma da ferradura
Transtorno Obsessivo
Informou; Compulsicomunicou vo (sigla)

Interjeição que
exprime
dor

Ponto, em inglês

Argila de
cor avermelhada

A avó, na linguagem
carinhosa dos netos

Cara (?)
coroa, jogo
com
moeda
Inflamação de certa
porção do intestino
grosso Remo, em
(Med.)
inglês

Bola alta
no tênis
(ing.)

Deserto
do Chile
rico em
salitre

Símbolo
do poder
monárquico
Uma das categorias
do iatismo, na
qual o Brasil tem
mais tradição
Atração
no centro
de Buenos Aires
Droga
indicada
ao soropositivo

Tancredo
Neves,
político
mineiro

Fator distintivo de
perfumes
(poét.)

(?) qual:
do mesmo
modo que
A 3ª nota
musical
Tesla
(símbolo)

Era acompanhado
pela criadagem

Guardar
em lugar
que se
fecha
BANCO

1

Solução

R
U
A

Será mais feliz quando fizer aniversário e começar sua melhor fase do ano,
o novo ano astral. Evite fugir dos seus
problemas, enfrente-os. As soluções
começam a chegar, por isso acredite,
trace metas e tenha novos ideais
que serão alcançados nos próximos
meses. 44/344 – Cinza.

A Lua plena em Virgem dificulta os
encontros sociais e as festividades.
Seja prático e direto para que tudo
flua muito bem nesta véspera de
Natal. Tenha atenção com o que
diz respeito ao seu relacionamento
afetivo. O seu afeto quente e envolvente torna as pessoas mais felizes.
09/309 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

O
C
R
E

Está mais sensível e carente de
romantismo e precisa mostrar isso
à pessoa intima neste final de ano.
Com a Lua em Virgem os relacionamentos devem ser francos e realistas.
Aposte no que traga segurança e
conforto, evite ficar só no final da
terça. 55/755 – Violeta.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R.
dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100.
Sábado (31) às 2h30. Ingressos: R$ 270 a
R$ 600.

3/dot — lob — oar — pin. 4/ocre — star. 5/adido — diogo. 8/obelisco.

Evite prometer mais do que possa
cumprir neste final de ano, pois isso
trará dificuldade na relação com
as pessoas. E isso tende a assumir
proporções exageradas. A situação
poderá piorar na parte da tarde e o
pessimismo será maior no começo
da noite. 77/477 – Branco.

Em um ambiente requintado e
descontraído, a festa começa com
o DJ Crizz, que agita a pista de
dança. Depois, quem sobe ao palco
é o cantor e saxofonista americano
Gary Brown com sua banda. Com seu
show New Orleans. Alegre, dançante
e extremamente energético, Gary
arrebata todas as plateias, de eventos
pequenos a grandes festivais.

“O Papai Noel Arrependido”

Benedito é um quilombola que vem do
interior para a cidade grande em busca de
trabalho e dinheiro para que sua família tenha
uma bela festa de natal na peça “O Papai Noel
Arrependido”. Ele consegue um emprego
numa grande loja de presentes e sua função
é atrair os transeuntes para consumo na loja.
O patrão lhe oferece um bom salário e mais
comissão sobre as vendas. Na frente da loja
passam pessoas e grupos do Brasil inteiro que
vão visitar o recém-nascido. Benedito consegue desviar a atenção de muitos, mas no final
se arrepende ao descobrir que foi enganado
pelo patrão e que fez muita coisa errada.

Esta terça, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em aspecto
tenso com Saturno pode nos deixar pessimistas e podemos nos sentir cobrados. O dia será positivo para o trabalho, mas
poderemos nos sentir cansados. No final da noite a Lua entra na fase Minguante que marca o fim do ciclo de Sagitário. O
estado de espírito que predomina com a Lua em Virgem, é mais para a timidez e introversão. Isto dificulta os encontros
sociais e as festividades. Aumenta a tendência de dar maior atenção a tudo tendo maior cuidado com todos e nenhum
detalhe escapará.
Controle seus impulsos e use o seu
lado criativo e inventivo neste seu
dia favorável da semana. Com a Lua
em Virgem o estado de espírito que
predomina é mais para a timidez e
introversão. Aos poucos conseguirá
o que aquilo que deseja o ano que
vem. 95/495 – Branco.

Jazz
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MÁS ROGATIVAS: Pedis e não recebeis, porque pedis
mal, para o gastardes em vossos deleites.” (Thiago, 4:3).
Em todas as instituições de vida útil e séria, sobre o mundo, o fornecimento de recursos envolve delegação justa de
responsabilidade. A administração concede possibilidades
com o direito natural de exigir a relação das despesas havidas, analisando sua natureza e finalidade, em favor do bem
geral. Se entre os homens falíveis palpitam semelhantes
preocupações, que não dizer do sistema perfeito de justiça
na Vida Superior? Quantas criaturas se entregam, por aí,
ao ato de rogar irrefletidamente! Imploram-se facilidades
econômicas, posições de evidência, expressões de poder
e autoridade. Aqui, suplica-se a cessação das lutas purificadoras, acolá solicita-se providências descabidas, que
deslocariam, por completo, o equilíbrio do bem comum.
Segundo a observação de Thiago, muitos pedem e não
recebem, porque pedem mal, apenas com o fito de utilizar
as concessões para fins egoísticos da personalidade. Tais
pedintes, por vezes, abandonam as orações, acusam o Céu,
desdenham, puerilmente, o próprio Deus, em razão de não
se lhes atender ao propósito criminoso. No entanto, os que
acreditam ser olvido Celestial representa misericórdia do
Altíssimo. Mandando que semelhantes súplicas sejam anuladas, os Mensageiros Divinos praticam a caridade na sua
justa significação. Impedem que os pedintes vagabundos
sejam criminosos, auxiliando-nos a preservar a paz de seu
próprio futuro. (De “Trilha de Luz”, de Francisco Cândido
Xavier, pelo Espírito Emmanuel).

Metal
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Bachiana Filarmônica Sesi
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Independente da religião ou crença, todos acabam desfrutando
dessa data que muitos amam e outros odeiam. Daniel Araujo,
mais conhecido na internet como Paxtorzão, com mais de 30
milhões de visualizações na internet, conta de forma muito bem
humorada e divertida como que é o Natal numa família cristã,
todos os conflitos e adaptações que farão você rir e se identificar.
em Natal de Crente.

orquestra, formada por
jovens e experientes instrumentistas de diversas
idades, sob a direção do maestro
João Carlos Martins, representa
ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento
de seus integrantes. Assim, ao
mesmo tempo em que contribui
para a formação de talentos e
abre múltiplas oportunidades
profissionais, leva a cultura da
música erudita a milhares de
brasileiros, apresentando-se no
interior do Estado, em periferias das grandes cidades e em
renomados teatros, difundindo
e valorizando a música clássica
de alta qualidade técnica e
artística.

Concertos
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O humorista Daniel Araújo.

Horóscopo

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

H I
D
A
D
D E
A D
O
B
T R
O
N
A Z
E

Lazer & Cultura

