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Áries: Uma decisão mais global está a acon-
tecer em suas relações. O bom convívio coti-
diano e o entendimento com a pessoa amada 
são bons motivos para vocês se aproximarem.
Touro: É preciso dedicar seus recursos para 
realizar seus desejos. É tempo de você viver 
plenamente os sentimentos afetivos, o que 
requer usar seu tempo para a relação afetiva.
Gêmeos: Você quer tomar em suas mãos as 
decisões afetivas, quando estas só podem ser 
tomadas a dois. Procure um clima harmonio-
so e de concórdia entre vocês dois.

Câncer: O fluxo natural da vida quer lhe engol-
far e levar para o que lhe é certo e bom. Você 
tem que aprender a ceder e a admitir as coisas 
como elas são, mesmo na relação amorosa.
Leão: É tempo de definir um traçado amplo 
para a vida a dois. Pensar na relação afetiva 
não é apenas antegozar os prazeres desta, mas 
saber o quanto pode estruturar a vida a dois.
Virgem: Você se envolve em sentimentos for-
tes e com isso tende a se decidir por assumir 
alguma responsabilidade na relação amorosa. 
Uma decisão importante pode ser tomada.

Libra: Junto com as decisões afetivas a serem 
tomadas, há questões de valor e princípios 
a considerar. Melhor do que se decidir pelo 
gostoso é se decidir também pelo que é certo.
Escorpião: A relação amorosa, neste momento 
de sua vida, deve propiciar um ambiente emo-
cional positivo e de crescimento pessoal. Este 
é o fator a orientar suas decisões.
Sagitário: Você quer uma relação amorosa 
que tenha base, segurança e profundidade. 
Poderá construir uma relação assim, a partir 
de agora. Invista junto com a outra pessoa.

Capricórnio: É tempo de você conquistar o que 
você deseja, quem você deseja. Naturalmente, 
essa conquista não é posse, mas convergência 
de afinidades, interesses e projetos de vida.
Aquário: É tempo de você viver integralmen-
te aquilo que sente. Mas não basta sentir 
intensamente, é preciso levar os sentimentos 
à outra pessoa e com ela compartilhá-los.
Peixes: Sentimentos existem entre as 
pessoas, não são para serem guardados ou 
vividos escondidos. É tempo de você vivê-los 
mais plenamente junto com a pessoa amada.
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Tipo de
fonte do

Word
(Inform.) 

Terra (?):
alcançá-la 
é a meta do
náufrago

9, em 
algarismos
romanos

(?) Castro,
revolu-
cionário
cubano

O triân-
gulo com
dois lados

iguais

Colocar
(dinheiro
em conta
bancária)

(?) Villa-
Lobos,

músico do
Legião

Peixe apre-
ciado na
moqueca
capixaba

Abelha,
em latim

Cavalo (?),
ser mitoló-
gico como

Pégaso

Cacofonia
de "Ele 

vem sem
ninguém"

"American
(?)",

sequência
de filmes

Antigo
tecido de
lã parda-

cento

"(?) seja
louvado!",
saudação
islâmica

Grito de
lutadores 
de artes
marciais

"A ira é
(?) con-
selheira"

(dito)
Grupo de
animais 
selecio-
nados

Antenor 
Nascentes,
lexicógra-
fo carioca

É organizada pela
agência de turismo

Ocorrências nefastas
como a do Carandiru

Cidade do
Amazonas
"Risos", no
internetês

Petróleo,
em inglês
Atitude do
insolente

Máquina
para içar
Ligeiro;
rápido

Flor símbolo da
Holanda (pl.)

Estudo das formas da
superfície terrestre

Abrir (correspon-
dência alheia)

Niklas Zennström,
criador do Skype

Irmã;
madre

Espanhol
(abrev.)

Adversário
(bras.)

Obra em hi-
drelétricas

Leticia
Sabatella,

atriz
Somei

Érbio
(símbolo)

(?)-se:
livrar-se

Cada disputante do
Brasileirão (fut.)

Força militar estrangeira que
ajudou na busca por vítimas em

Brumadi- 
nho (2019)

3/oil — pie. 4/apis — dado. 5/coari — grise — safar. 6/violar. 7/plantel.

Horóscopo Gregório Queiroz /
Agência Estado

Novos olhares para as artes visuais

Estranho reencontro entre mãe e filho

Debatendo as insurreições femininas

O Espaço Cultural Correios (rua Sete 
de Setembro, 1.020) recebe, até 
22 de outubro, a exposição Entre 
utopias e distopias. Contemplando 
diferentes linguagens artísticas por 
meio de obras fotográficas, pictóri-
cas, instalação e colagem, a mostra 
tem curadoria de Niura Legraman-
te Ribeiro e produções dos artistas 
Andréa Brächer, Denise Giacomoni, 
Denise Wichmann, Laércio de Me-
nezes, Marina Menezes e Sandra 
Gonçalves. A visitação é de terça-
-feira a sábado, das 10h às 17h.
De acordo com a curadora, as uto-

pias e distopias se juntam nos pen-
samentos poéticos de artistas para 
discutir sobre a passagem do tem-
po, a busca pela juventude, a cons-
ciência da finitude da vida, as ar-
madilhas dos afetos, as negações 
das diferenças, a conscientização 
social sobre a reciclagem do lixo, os 
sistemas tirânicos de dominação, 
como os feminicídios, as ambi-
ções do capital e sua consequente 
agressão aos recursos naturais.

Comédia escrita e protagoniza-
da por Renato Del Campão, Deus 
Me Live de Você estreia no Bar 
Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 
960), às 21h desta quarta-feira. In-
gressos à venda no site Entretatos.
O texto aborda, com linguagem 
ácida e diálogos cortantes, a re-
lação entre a idosa Dona Nair e 
seu filho desaparecido Caio César, 
ausente desde a morte do pai de 
mesmo nome, que assombra o 

apartamento onde ela sobrevive 
após o advento traumático da pan-
demia. Isolada do mundo, Dona 
Nair demonstra ser mais uma ví-
tima da depressão e sua angústia 
só é amenizada pelo gato Bolinha, 
um boneco confeccionado por ela 
mesma para driblar a solidão. Tudo 
muda quando uma vídeo chama-
da no celular revela que seu filho 
sumido está a caminho, depois de 
tanto tempo.

Focado nas vozes femininas 
em prol de um mundo melhor, 
o projeto Mulheres Míticas volta 
à agenda do Instituto Ling (rua 
João Caetano, 440) com um mi-
nicurso que acontece nos dias 
22 e 29 de setembro, duas quin-
tas-feiras, às 19h. As matrículas 
custam R$ 220,00 e podem ser 
feitas no site ou na recepção do 
centro cultural.
Nesta edição, os psicanalistas 
Keylla Jung e Rafael Werner re-

fletem sobre o tema Insurreições 
Femininas, traçando paralelos 
entre as trajetórias de Camil-
le Claudel, Mulan, Sherazade e 
Angela Davis. A programação, 
que debate o universo feminino 
a partir de personagens reais e 
fictícias, seguirá nos dias 10 e 17 
de novembro, quando o quarto e 
último minicurso do projeto abor-
da a força do sensual em aulas 
sobre Afrodite, Safo, Diotima e 
Lou Salomé.

Artistas como Denise Wichmann estão no Espaço Cultural Correios
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