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Esta sexta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. De manhã 

tudo deve ser um pouco mais lento, com atrasos e mudanças de planos. Depois do meio-dia a Lua ingressa em Escorpião que 

vai deixar o astral mais intenso. A tarde e à noite devem ser mais harmônicas. O Sol e a Lua formam aspecto positivo que traz 

clareza e a Lua em harmonia com Marte traz iniciativa e muita energia. Mais tarde, o clima deve ser bem mais inspirado, leve e 

gostoso. Mercúrio favorece as viagens no início da noite e torna o fi nal da sexta um bom momento para viajar. Haverá facilidade 

de entendimento entre as pessoas e a sensação de que as coisas estão em seus devidos lugares, com harmonia e integração.
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A Lua em Escorpião no começo da 
tarde torna os afetos felizes e as 
esperanças renovadas neste fi nal 
de ano. Precisa ter um novo objetivo 
para ser alcançado em 2014. Muita 
inspiração para iniciar algo novo e 
assumir responsabilidades que terá 
que cumprir. 67/467 – Branco.

Será aplaudido pela inspiração e 
sensibilidade que darão os resultados 
esperados. Haverá busca do que é 
ideal, fazendo com que sonhos e 
aspirações mais íntimos afl orem. Dê 
carinho e atenção à pessoa amada, 
amigos e familiares. 77/377 – Azul.

O dia é mais pesado de manhã com 
a Lua solta e deve saber conter as 
emoções que serão negativas. De 
tarde use o seu lado intenso que 
precisa ser mostrado às pessoas 
neste começo de ano. Inspiração 
para o trabalho artístico, mas cau-
tela com novos projetos. 16/616 
– Amarelo.

Será mais fácil se envolver mais 
nos relacionamentos, mas é preciso 
controlar a tendência e não enxer-
gar bem os defeitos e se desiludir 
facilmente. Colabore com colegas 
e demonstre sua competência para 
assumir nova posição no trabalho que 
realize em breve. 52/352 – Verde.

De tarde as afeições se equilibram 
com a Lua em Escorpião neste fi nal 
de sexta. Ficar atento ao que se 
passa ao seu redor é importante, 
em todos os setores de sua vida. Não 
faça contatos decisivos na manhã 
desta sexta, com a lua fora de curso 
aconselha manter a rotina. 76/576 
– Amarelo.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona neste momento. Conviva 
mais com amigos e demonstre o que 
sente por alguém. Um contato mais 
próximo com as pessoas que quer 
bem fará você sentir-se feliz nesta 
sexta. 36/336 – Verde.

Não faça apenas o que tem que fazer 
empenhe-se em aprender algo novo 
e inédito, inove mais neste novo ano. 
No amor irá sentir-se atraído por al-
guém que conhecer poderá preparar-
se para iniciar um relacionamento 
duradouro ao lado de alguém que 
ama. 89/489 – Cinza.

Seja direto e prático nos assuntos 
pessoais resolvendo impasses e 
mudando rumos somente depois 
de pensar muito bem. Aceite as 
críticas se vierem para melhorar 
sua vida pessoal e profissional. 
Obterá lucros nos negócios que 
visem o social e ajudem ao próximo. 
63/463 – Azul.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa que conquistou até hoje. Com o 
Sol em seu signo e a Lua em Escorpião 
terá facilidade para o diálogo com 
familiares e amigos. Será mais fácil 
neste fi nal de semana dizer o que 
sente por alguém e falar abertamente 
o que pensa. 81/481 – Vermelho.

Trace novas metas ou realize antigos 
projetos que tem em mente depois do 
aniversário. Cuide do lado espiritual, 
rezando e meditando mais nesta 
fase considerada a mais delicada do 
ano. Pode haver descontentamento 
ou falta de interesse nas relações 
no começo desta sexta. 82/482 – 
Branco.

Com a Lua em Escorpião de tarde 
estará mais romântico e sensível. 
É preciso evitar o excesso no que 
fala que pode levar a aborrecimen-
tos e desencontros a tarde. Evite 
comentar sua vida intima ou pedir 
orientação a outras pessoas. Trate 
seus familiares com mais atenção, 
vai precisar deles. 34/934 – Azul.

Bons momentos devem ser vividos na 
relação amorosa pela sensibilidade 
provocada pela Lua em Escorpião. 
Pode resolver qualquer problema so-
cial ou intimo com toda a facilidade. 
Será mais fácil se envolver mais nos 
relacionamentos, mas sem se iludir. 
65/165 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Dezembro de 2016.Dia de Santa Vitória, São João 
Cânsio, São Sérvulo, São Euniciano, São Mardônio, e Dia do Anjo 
Mitsrael, cuja dádiva é a virtude. Dia do Vizinho. Hoje aniversaria o 
vocalista Eddie Vedder que faz 52 anos, a atriz e dançarina Cláudia Raia 
que nasceu em 1966, a modelo e cantora Carla Bruni que chega aos 49 
anos e o ex-jogador de voleibol Giba que nasceu em 1976.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste dia e grau é 
uma pessoa forte, prática e com imaginação. 

Persistente, sempre atinge seus objetivos. Independente orgulhoso rea-
lista e com aptidão natural para os negócios. É trabalhador dedicado, 
pode ocupar posição de gerência ou administração. Gosta de novidades: 
viagens, pessoas, aventuras. Terá vida longa e humor agradável. É muito 
tranqüilo modesto e virtuoso. Gosta muito da solidão, mas precisa manter 
o controle sobre as situações a sua volta. Procura a fama e pode alcançá-
la através de atividades artísticas. No lado negativo nascem pessoas 
insubordinadas e não cumpridoras de seus deveres.

Simpatias que funcionam
Para afastar o azar: Na primeira noite de Lua 
Nova, plante 1 mudinha de palma-de-santa-rita no 
quintal de sua casa ou em um vaso de barro. Enterre 
1 estrela-do-mar (que você pode encontrar em lojas de 
produtos místicos) e deixe até o próximo ciclo da Lua 
Nova. Desenterre a estrela-do-mar, que teve tempo 
sufi ciente para absorver as energias da planta, lave e 
embrulhe em 1 pedaço de tecido vermelho. Guarde 
no fundo do seu guarda-roupa e, toda vez que o azar 
estiver atrapalhando, pegue o embrulho e mentalize 
que está absorvendo energias positivas. Cuide bem 
de sua planta para afastar o azar de sua vida.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.
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Stand-up 
Comedy

Rir ainda é o melhor remédio! 
Lançando seus olhares com ob-
servações bem humoradas sobre 
a sociedade, os humoristas intera-
girão com a plateia no espetáculo 
Será que Bete Faria?, portando 
apenas microfone. Assim, criarão 
um ambiente alegre, possibilitan-
do aos espectadores excelentes 
gargalhadas. O show traz à tona 
situações que, através de visões 
transversais de cada integrante, 
garante momentos memoráveis 
ao público que ainda se deliciam 
com espetinhos e long neck ge-
lada a preço justo. Com Alysson 
Lima e convidados.

Serviço: Ofi cina de Artes Rosina Pa-
gan, R. Dr. Lopes de Almeida, 223, Vila 
Mariana, tel. 2769-7388. Sábados, às 20h30 
(Exceto dias 24/12, 31/12). Ingresso: R$ 
30. Até  25/03.

Uma das maiores comédias 
do teatro brasileiro, que se 
mantém em cena há mais de 
duas décadas e arrebanhou 
um público estimado em 2 
milhões e meio de pessoas ao 
longo deste período. A peça “As 
Filhas da Mãe” conta a estória 
de uma mãe de meia idade, Diva 
Maria, cuja longa e fracassada 
trajetória nos meios artísticos 
a leva a investir na carreira 
das duas fi lhas, Deise Maria e 
Dalva Maria. Como ambas são 
totalmente desprovidas de ta-
lento, as inúmeras tentativas de 
“encaixá-las” em alguma pro-
dução artística falham suces-
sivamente, criando situações 
hilárias e levando as duas moças 
à atitude desesperada de fugir 
de casa para obter a liberdade. 

Obras da exposição 
Classicismo, Realismo, 
Vanguarda: Pintura 
Italiana no Entreguerras. 

A exposição Classicismo, 
Realismo, Vanguarda: 
Pintura Italiana no En-

treguerras, apresenta as 71 
pinturas italianas adquiridas 

entre 1946 e 1947, por Fran-
cisco Matarazzo Sobrinho, o 
Ciccillo, e sua esposa Yolanda 
Penteado, para a criação do 
antigo MAM de São Paulo. A 

exposição traz ainda dez obras 
de artistas brasileiros cujas prá-
ticas mantinham relação com o 
ambiente artístico italiano do 
entre guerras. Talvez uma das 

coleções mais importantes de 
arte moderna italiana fora da 
Itália, esse conjunto de obras do 
MAC USP pode conta r uma his-
tória da arte moderna italiana da 

primeira metade do século XX.

Serviço: MAC USP Ibirapuera, Av. Pedro 
Álvares Cabral, 1301, Parque Ibirapuera, tel. 
2648-0254. De terça a domingo das 10h às 
18h. Entrada franca. Até 30/12.

“Ópera Urbe - Peste Contemporânea”.

A peça “Ópera Urbe - Peste Contemporânea” é um ato-espetáculo-
musical que conta a história de quatro amigos que veem suas relações 
de amor, amizade e afeto se dissiparem por questões afeitas aos dias 
tensos e conturbados da contemporaneidade, tais como o fanatismo 
religioso, o binômio capital/consumismo, as diversas formas de vivenciar 
a sexualidade e a intolerância de modo geral. Com Karen Menatti, Flavio 
Barollo, Eduardo Mossri, Andre Cezar Mendes e Leona Jhovs.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor 822, Ipiranga, tel.  3340-2000. Sábado (7) às 20h30 
e domingo (8) às 18h. Entrada franca. 

Fase brasileira
A mostra Idas e vindas apresenta um panorama da 

produção de Lasar Segall, com enfoque especial na “Fase 
Brasileira” e seus desdobramentos, sem deixar de lado 
períodos e tendências importantes, como a sua produção 
inicial, fortemente infl uenciada pelo impressionismo e 
pelo período expressionista, até obras dos fi ns da década 
de 1950. A exposição conta também com objetos de seu 
ateliê e residência, bem como textos de autoria do artista, 
contextualizando cada período abordado.

Serviço: Museu Lasar Segall, R. Berta, 111, Vila Mariana, tel. 
2159-0400. De quarta a segunda das 11h às 19h. Entrada franca. 
Até 29/12.

Piano a Quatro mãos 
Durante os cinco dias de apresentação, o 

Duo Perez-Biazioli realizará um diversifi cado 
programa de obras para piano a quatro mãos 
que vai de Beethoven a Gershwin, focando 
principalmente no repertório do século XIX e 
nas obras de compositoras como Clara Schu-
mann, Fanny Mendelssohn, Cecile Chaminade 
e Mel Bonis.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 
3111-7000. De segunda (9) a quinta (12) às 12h15. Entrada 
franca.
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Com Luiggi Francesco, Carmen 
Sanches, Nicole D’Fiori, Fausto 
Crispim, Alexandre Battel e 
Ozamir Araujo.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados, às 21h e domingos 
às 20h e quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. 
Até 12/01.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
CORTE ISSO: A existência na 
Terra é comparável a um fi lme 
que você está protagonizando. O 
diretor e o intérprete se conju-
gam em você mesmo, porque a 
objetiva da livre escolha jaz em 
suas mãos, tanto quanto as ima-
gens da película são arquitetadas 
por seus próprios pensamentos. 
Atenda aos seus encargos, tão 
bem quanto lhe seja possível. 
Muitos episódios e trechos, 

inconvenientes podem ser evi-
tados para que se lhe destaque 
a excelência do trabalho:

lembranças amargas;
idéias de vingança;
ressentimentos;
desilusões;
prejuízos e fracassos;
doenças e azedume;
condenação e impaciência;
reclamações...

Quando qualquer desses lances 

vier a surgir em seu caminho ou 
em sua imaginação, corte isso. 
Converta a sombra em luz, na 
vivência da esperança e do bem. 
E arrede de você tudo o que lhe 
possa tisnar a tranqüilidade, 
porque em futuro próximo ou 
menos próximo, o seu fi lme 
estará na tela da verdade e as 
suas escolhas vão passar. (De 
"Busca e acharás", de Francisco 
Cândido Xavier - André Luiz).

MusicalMusical
Alécio Cezar


