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Áries: Bom impulso nos empreendi-
mentos pessoais. Mudanças podem 
acontecer em seu lar e nas relações 
familiares, e hoje é preciso se esforçar 
para colaborar com elas.

Touro: As responsabilidades se im-
põem sobre a diversão, e você talvez 
tenha que dar prioridade aos deveres. 
Dificuldade de comunicação e desa-
grado com as pessoas.

Gêmeos: A displicência na lida com 
dinheiro pode ficar evidente em um 
dia como hoje. Momento para colocar 
seu esforço nas atividades produtivas 
e empreendimentos.

Câncer: Momento favorável para 
decisões importantes sobre o que quer 
e o que pretende no próximo ano. É 
preciso aceitar as limitações que lhe 
são colocadas.

Leão: Não se iniba tanto assim diante 
da presença das pessoas. Aspectos 
sutis de sua sensibilidade precisam ser 
colocados em cena e respeitados nas 
relações afetivas.

Virgem: Em sua rotina, incorpore mais 
do convívio com amigos e de ativida-
des que lhe sejam divertidas, embora 
sejam produtivas também. Procure 
engrandecer a rotina.

Libra: A correta proporção entre 
cumprimento do dever e criatividade é 
o ponto melhor para que seu trabalho 
se desenvolva. E assim também é com 
o relacionamento amoroso.

Escorpião: Na vida cultura e intelec-
tual, apreciações precisam ser mais 
bem elaboradas para ganhar consis-
tência. Será evidente se os pensamen-
tos não tiverem boa base.

Sagitário: Momento para empurrar 
para fora o que não quer e não aceita 
mais. Os relacionamentos estão difí-
ceis, pois nenhum dos dois quer ceder 
nem abrir espaço.

Capricórnio: O conforto material e 
o ambiente pessoal tendem a estar 
sob restrições. Seu modo de pensar 
é idealista e visionário - mas coloque 
isso numa forma concreta.

Aquário: Momento de muito trabalho 
e esforço. Lembre-se de acrescentar 
algo pessoal naquilo que está fazendo. 
É assim que seus trabalhos lhe trarão 
satisfação.

Peixes: Bom momento para a criação 
artística e atividades de comunicação. 
Estímulo forte para o romantismo, 
embora os sentimentos possam estar 
contidos.

Gregório Queiroz / Agência EstadoHoróscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

Temer,
em

relação a
Bolsonaro

Substân-
cia como

a serotoni-
na (Bioq.)

Thomas
Seebeck,

físico
alemão

Poeta
alcunhado
de Boca

do Inferno

Diz-se da 
pessoa que
"aguenta
o tranco"

Substân-
cia

anticáries
(símbolo)

Protegido
(de

doença)

O do Brasi-
leirão

de 2021
foi Hulk

Estado
do porto
do Itaqui
(sigla)

Animal
como Sig,
de Jaguar

(HQ)

Indica o
Leste na
rosa dos
ventos

Saudação
usual

entre os
jovens

Caminho
percorrido

entre
lugares

Medida de
pressão
do gás
(Fís.)

A (?): 
sem fun-
damento

Rita (?),
cantora
nascida

no Kosovo
A mutante

azul de
"X-Men"

(Cin.)

Implante
Coclear
(sigla)

Cobra dos 
encanta-

dores
indianos

Dívidas 
de entes
públicos

(jur.)

Vida (?), fator de
risco para doenças
cardiovascularesCloro (símbolo)

Conceito marxista que implica a
coisificação das
relações sociais

Tipo de
pneu de

bicicletas

Projeto de 
preserva-

ção de 
tartarugas-
marinhas

Seicho-no-(?),
religião japonesa 

Dificuldade do
portador de dislexia

Instrumen-
to da músi-

ca folk

Língua de-
fendida por
Policarpo
Quaresma

(Lit.)

Ser, em
inglês

Cavalo de
minizoos

Árvore or-
namental
Infecção
no ouvido 

Cortam com navalha
(o cabelo)

Designa a unidade
em um grupo

Ordem
judicial

Fenômeno
sonoro

2/be. 7/mística. 10/reificação. 11/precatórios.

A censura ganha terreno

Cinema com música ao vivo

Dirigido por Dellani Lima, Henrique 
Zanoni e Ricardo Alves Jr, o docu-
mentário Quem tem medo, exibido 
no 27º Festival É Tudo Verdade, che-
ga aos cinemas brasileiros neste fi-
nal de semana. Filmado desde 2017, 
o longa acompanha artistas que 
foram censurados e fala sobre como 
esse movimento ganhou força nos 
últimos anos. Através de entrevis-

tas, registro das obras censuradas 
e discursos de deputados e sena-
dores, o documentário acompanha 
a forma como os mecanismos de 
censura deixaram de ser explícitos e 
foram atualizados: assédio judicial, 
enfraquecimento de mecanismos de 
controle, aparelhamento ideológico, 
estrangulamento financeiro e cam-
panhas de difamação, entre outros. 

A série Concertos Capitólio, da Ci-
nemateca Capitólio (rua Demétrio 
Ribeiro, 1.086) exibe neste sábado, 
às 11h, o filme Um homem com uma 
câmera (1929), de Dziga Vertov, que 
será acompanhado por música ao 
vivo do compositor e multi-instru-

mentista Vagner Cunha. O evento é 
gratuito. Influenciado pelo futuris-
mo e construtivismo, o filme é resul-
tado da experimentação que Vertov 
chamava de cine-olho, e revela o 
cotidiano da vida urbana de Odessa 
e de outras cidades soviéticas.

nas telas

Quadro a quadro
 Clássico da Disney de 1961, 
101 Dálmatas será exibido no 
sábado e domingo, às 15h, na 
Cinemateca Capitólio. R$ 4,00, 
com visitas guiadas a partir 
das 14h30min. 
 Brad Pitt, Sandra Bullock e 
Joey King são as estrelas de 
Trem-bala, estreia nos cinemas 
da Capital. 
 Cinemateca Paulo Amorim 
(Andradas, 736) apresenta o es-
pecial Três Filmes com Fernando 
Alves Pinto, com sessões de Para 
minha amada morta (sexta, 19h), 
Legalidade (sábado, 14h) e Anahy 

de Las Misiones (sábado, 19h). 
 Série de televisão querida pelo 
público infantil, Além da Lenda 
- O filme chega às telonas neste 
final de semana.
 Sessão Comentada Clube de 
Cinema de A colmeia, com pre-
senças de Gilson Vargas, Ma-
theus Borges e Janaína Pelizzon. 
Sala Eduardo Hirtz da CCMQ, 
sábado, 10h15min.
 A comédia romântica O pales-
trante, protagonizada por Fábio 
Porchat e Dani Calabresa, é uma 
das estreias desta semana nas 
salas da Capital.

Documentário Quem tem medo traz a palavra de artistas censurados
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