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Esta quinta, o vigésimo quarto dia da lunação não é bom para negócios, mas será neutro para outros fi ns. Lua faz aspectos 
tensos com Mercúrio e Plutão que podem prejudicar a comunicação e viagens. No fi nal da manhã a Lua em harmonia com 
Vênus vai trazer mais leveza. De tarde a Lua faz aspectos positivos com Júpiter e Saturno que favorecem as relações sociais 
e trazem crescimento e oportunidades. Em seguida a Lua forma um aspecto tenso com Urano que pode trazer instabilidade 
emocional. Este será o último aspecto da Lua, pois as 17h34 ela vai fi car fora de curso até a manhã de sexta. Lua já na fase 
minguante transita plena em Libra que produz um estado de espírito de entendimento e de gentileza entre as pessoas.
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Olhe para as possibilidades que a 
vida lhe oferece neste próximo ano.  
Mas sem uma atitude objetiva será 
mais difícil conseguir o sucesso. É 
preciso unir pessoas para alcançar 
uma conquista. Cuidado com o hu-
mor alterado, a melancolia e o senti-
mentalismo.  77/477 – Branco.

É preciso se aprofundar nas questões 
pessoais, mantendo as emoções sobe 
controle. Com o Sol transitando em 
Capricórnio, vive uma boa relação 
na vida conjugal e sexual. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-
entendidos.  99/499 – Azul.

Pode ser que certas dúvidas ainda 
tragam perturbações e isso descon-
trole seu emocional. Mercúrio ajuda 
no desembaraçando de papeladas 
e leva a resolver situações. Melhor 
período para terminar tarefas e 
projetos com a Lua em Libra na 
fase minguante. 98/498 – Amarelo.

A Lua em libriana faz com que tudo 
deve ser muito equilibrado. Pode 
lidar com as emoções de forma mais 
distanciada e racional. O Sol na casa 
sete dá chance de novas uniões ou 
sociedades que trarão benefícios. 
Não se afaste dos seus ideais, mas 
aproveite boas oportunidades. 
54/354 – Azul.

Lua já na fase minguante transita 
plena em Libra que produz um estado 
de espírito de entendimento e de gen-
tileza entre as pessoas. Os assuntos 
de trabalho o preocupam, mas antes 
de irritar-se, veja se a situação de 
agora não pode lhe ser favorável mais 
tarde. 55/455 – Amarelo.

Aas relações sociais fi cam fortes 
com a Lua transitando em Libra e 
isso pode acabar levado a uma nova 
relação sentimental. Irá melhorar 
a situação material ao receber um 
dinheiro. Dedique-se a atividades 
novas e contatos com pessoas a 
quem sensibilize. 56/456 – Verde.

Bons lucros e êxito podem chegar 
através do trabalho que realiza no 
momento. Podem se abrir novos 
caminhos para uma nova socieda-
de, uma parceria ou nova união de 
trabalho. Atitudes diplomáticas e 
equilibradas poderão resolver im-
passes e desfazer mal-entendidos. 
89/689 – Verde.

É mais fácil contarmos com a co-
laboração das pessoas, quando a 
Lua está em Libra. Aqui, tudo deve 
ser muito equilibrado. No próximo 
ano, de Júpiter poderá ganhar mais 
dinheiro, mas use o idealismo. Pro-
cure adaptar-se a situações novas 
que virão na relação intima e sexual. 
54/354 – Azul. 

Com o humor alterado e maior sus-
cetibilidade estará mais julgador e 
poderá sentir-se insultado por muito 
pouco. O poder de organização das 
situações é que fará tudo melhorar. 
Dedique-se a encontrar soluções 
para sua vida e das pessoas que ama. 
92/492 – Branco.

Tenha calma diante de tensões nesta 
fase mais delicada do ano. Se tiver 
alguém ao lado terá tranquilidade nas 
relações. Controle as emoções para 
não ser levado a certo desequilíbrio 
emocional. Atitudes possessivas 
provocam crises no amor, evite-as. 
52/152 – Cinza.

Movimentada vida social e chance 
de conquistar novas amizades. 
Quinta-feira de harmonia e sen-
timento de integração propicia 
melhores sentimentos em relação 
aos dias anteriores. Grande vigor 
e disposição para realizar viagens, 
tirar férias e fazer caminhadas e 
passeios. 32/832 – Branco.

Encerre situações materiais, sem 
forçar nada. A presença da Lua em 
Libra ajuda a ver o outro lado de uma 
situação. Se enfrentar difi culdade 
mantenha as emoções sobe controle, 
logo tudo ir se acalmar. Uma nova eta-
pa começará na carreira profi ssional 
no ano que vem. 57/457 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Francisca Xavéria 
Cabrini, São Queremon, São Flaviano, São Floro, e Dia do Anjo Harahel, 
cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria o ator João Signorelli que 
nasceu em 1956, o ator Eri Johnson que faz 56 anos e a atriz Alinne 
Moraes que nasceu em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste primeiro dia e grau é orgulhoso, prático 
e altamente intuitivo. Honesto trabalhador, com capacidade para liderar 
tem uma personalidade carismática e profunda capacidade de compre-
ender as pessoas. Reservado, se preocupa com o bem-estar dos outros, 
mas nunca perde o seu jeito desconfi ado e realista. Mostra-se sempre 
muito amável com os amigos e obediente com os familiares. Costuma 
dedicar-se a atividades ligadas a bibliotecas, livrarias e o comércio, onde 
obtém grande sucesso. No lado negativo, no entanto, pode ser levado a 
fraudes e provocar a ruína para os outros ou para si mesmo.

Simpatias que funcionam
Ter sorte em jogos e apostas: Use sua fé e 
determinação ao fazer esta simpatia. Quando for 
jogar, coloque 6 raminhos de arruda no bolso es-
querdo. Ao voltar para casa, coloque os raminhos 
de arruda dentro da Bíblia, no Salmo 91. Só jogue 
no lixo 1 semana depois da aposta. Lave sempre 
as mãos após o contato com a arruda, pois é uma 
planta tóxica.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.
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A Cabruêra é formada por seis músicos: Arthur Pessoa (voz, viola e 
melódica), Pablo Ramires (Bateria), Edy Gonzaga (Baixo), Leo Mari-
nho (Guitarra), Rodrigo (Trombone) e João Henrique (Trompete). O 
repertório do show traz obras dos cinco discos gravados que fi zeram a 
história do grupo, além de algumas músicas inéditas. A banda mistura 
vários ritmos com infl uências do cancioneiro popular (coco, ciranda, 
embolada, forró e repente) e contemporâneas (rock, afrobeat, reggae, 
worldmusic e dub). A Cabruêra sempre inclui nas apresentações um 
momento de percussão. Nesses shows serão homenageados vários 
expoentes do cancioneiro popular, como Jackson do Pandeiro, Luiz 
Gonzaga, Marimá e Jacinto Silva.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De quinta 
(12) a domingo (15) às 19h15. Entrada franca.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz em apresenta-
ção especial. No show, o cantor 
apresenta composições auto-
rais que mostram a atualidade 
de suas letras com a reverência 
aos antepassados. O repertório 
do show conta com músicas 
do álbum “Herança Popular” 
(2014), como “Sinceridade”, 
“Não Penso Em Mais Nada”, 
“Isso é Felicidade”, além da 
faixa título que é uma bela 
homenagem a dois dos nossos 
maiores poetas: o portelense 
Candeia e o mangueirense 
Cartola. Sendo elas pretexto 

para uma série de versos 
inspirados, nos quais nosso 
compositor aproveita para 
também celebrar Dona Ivone, 
Zeca, Sombrinha, Jorge Ara-
gão, João Nogueira, Aniceto, 
Wilson Moreira e tantos outros. 
O cantor ainda aproveita para 
recordar músicas de álbuns, 
como “Batuques do meu 
Lugar” (2012) e “Pagode do 
Arlindo” (2003).

Serviço: Sesc Campo Limpo, R. Nossa Se-
nhora do Bom Conselho, 120, Chácara Nossa 
Senhora do Bom Conselho, tel. 5510-2700. 
Domingo (08/01) às 18h. Entrada franca.

Drama
A peça “Ela é o Cara!” conta a estória de Gilberto 

Fonseca, um terapeuta de competência e caráter 
duvidosos. Após um incidente com um paciente 
famoso, ele se vê obrigado a administrar a reper-
cussão negativa do caso, o assédio da imprensa 
e a fúria dos fãs do seu paciente, que o culpam 
pelo ocorrido e estão ávidos por vingança. Sem 
saída e com a sua carreira fadada ao fracasso, 
Gilberto cogita vender sua alma ao Diabo. Neste 
exato momento, surge em seu consultório Vera 

Fischer, que insiste em ser atendida. Sofrendo 
um transtorno de personalidade, a famosa atriz 
insiste em dizer que não é Vera Fischer. Diante 
da gravidade do quadro, Gilberto aceita atendê-
la em troca de publicidade, na esperança de 
retomar sua carreira. Gilberto passa a viver um 
novo confl ito: quem será a solução para os seus 
problemas? O Diabo ou Vera Fischer?

Serviço: Teatro Folha, (Shopping Pátio Higienópolis), Av. 
Higienópolis, 618, Higienópolis, tel. 3823-2323. Sexta às 21h30, 
sábado às 20h e 22h e domingo às 20h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 
70. Até 26/02.

Estreia
O espetáculo teatral 

“Um Homem Comum”, 
estreia no proximo dia 
5 e conta a estória de 
Fábio, um adolescente 
cego, que vive com sua 
mãe, e juntos carregam 
o peso de um grave aci-
dente. Heitor, um colega 
de faculdade, livre de 
pré-conceitos traz novas 
possibilidades para esse 
mundo sem cor. A peça 
fomenta questões ineren-
tes ao deficiente visual e 
às pessoas que o rodeiam, 
tratando disso natural-
mente com delicadeza e 
bom humor mostrando 
o lado humano e confli-
tante de um jovem em 
plena descoberta de sua 
sexualidade e em busca 
da inclusão social. Com 
Edgar Jacques, Sheila 
Donio e Vini Hideki.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz 
Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 
2574-7749. Quintas às 20h30. Ingresso: 
R$ 40. Até 26/01.

Beatles segundo a Cia. Filarmônica.

Com criação e 
direção de Marco 
Fentanes, o musical 
Beatles segundo 
a Cia. Filarmônica 
procura fugir do que 
costumeiramente 
mostram banda 
covers de bandas 
consagradas

Momentos engraçados 
são emoldurados por 
infláveis, adereços 

de submarino, bolhas e até 
mesmo bonecos gigantes, 
caricaturas dos Beatles, que 
remetem aos cabeções do 
carnaval de Recife. Beatles 
Segundo a Cia. Filarmônica 

Musical
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está há doze anos em cartaz. 
Já foi visto em diversas cida-
des do Brasil, totalizando um 
público superior a 450 mil 
pessoas. O repertório reúne, 
Day Tripper, Don’t let me 

down, Eleanor Rigby, Help, 
Here comes the sun, Hey, 
Jude, I want to hold your 
Hand, Let it be, She loves you, 
Strawberry fi elds forever, The 
long and winding road, Twist 

and shout e Yellow submarine, 
entre outras.

Servviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. 
Quinta (29) às 20h. Ingresso: R$ 60.

Samba
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
PALAVRAS

“Da mesma boca procede bênção e maldição”. – 
(Tiago, 3:10.)
Nunca te arrependerás:
De haver ouvido cem frases, pronunciando simples-
mente uma ou outra pequenina observação.
De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer 
que seja.
De calar a explosão da cólera.
De preferir o silêncio nos instantes de irritação.
De renunciar aos palpites levianos nas menores 
controvérsias.
De não opinar em problemas que te não dizem 
respeito.
De meditar muitas horas sem abrir os lábios.
De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão 
ou pela amargura.
De fugir a reclamações de qualquer natureza.

De estimular o bem sob todos os prismas.
De pronunciar palavras de perdão e bondade.
De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança.
De exaltar a confi ança no céu.
De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santifi can-
te.
De prestar informações que ajudem aos outros.
De exprimir bons pensamentos.
De formular apelos à fraternidade e à concórdia.
De demonstrar benevolência e compreensão.
De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o 
dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício 
do próprio coração.
Examina o sentido, o modo e a direção de tuas 
palavras, antes de pronunciá-las.
Da mesma boca procede bênção ou maldição para 
o caminho.

Livro Vinha de Luz – F.C. Xavier
(pelo espírito Emmanuel).

CancioneiroCancioneiro

Grupo formado em 

1998, em Campina 

Grande (PB), junta 

o cancioneiro 

popular nordestino 

com diversos ritmos 

contemporâneos.
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