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Áries: A renovação dos relacionamentos e 
estudos se dá e você precisa acompanhá-la. 
Participe de novas situações que venham a 
dar outra direção para sua vida.
Touro: Auge das possibilidades nos negócios 
e atividades financeiras. Alguma pequena 
sorte lhe favorece. Atitude mais aguerrida se 
faz presente na condução do cotidiano.
Gêmeos: A Lua Cheia de Gêmeos é ponto cul-
minante para a expansão de sua pessoa. Uma 
nova pessoa se delineia. Maior disposição de 
luta em relação ao que você deseja.

Câncer: Dia bom para as superações e 
soluções de problemas. Não deixe para depois 
o que já teria que ter sido resolvido nos dias 
anteriores. Faça tudo até o fim da linha.
Leão: Sua disposição para a afetividade 
e a participação social está no auge. Os 
sentimentos amorosos, restaurados, podem 
também ser bem vividos nestes dias.
Virgem: Momento favorável à plena expansão 
da atividade profissional. Não que tudo dê 
certo, mas boas oportunidades estão ao seu 
alcance. Certas portas se abrem.

Libra: A expansão dos horizontes da mente 
alcança sua culminância. É tempo de definir 
uma orientação de valores para você, assim 
como um plano de crescimento.
Escorpião: Hora de completar serviços de 
limpeza, eliminação e regeneração iniciados 
no começo do mês. Renovação é o conceito-
-chave deste período. Aceite mudar o rumo.
Sagitário: O envolvimento emocional com as 
parcerias e com a relação a dois é forte. Você 
pode aprender mais a respeito de seguir o 
ritmo natural das relações e das pessoas.

Capricórnio: Momento de completar proces-
sos de renovação na rotina. O dia favorece a 
expansão máxima dos benefícios do trabalho, 
da produtividade e do conforto pessoal.
Aquário: O bem estar doméstico é temperado 
por diversões e momentos agradáveis com 
os amigos e pessoas queridas. As relações 
afetivas estão em fase de plenitude.
Peixes: Relações familiares tornam-se mais 
claras em todos os conteúdos. Momento de 
esclarecimento a respeito de questões do 
passado, assim como dos anseios de alma.
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Instituto Ling e CCMQ promovem
celebração aos 100 anos de Ulysses
O Instituto Ling e a Casa de 
Cultura Mario Quintana se 
uniram para realizar uma 
programação especial dedicada 
ao escritor irlandês James 
Joyce (1882-1941) e a sua 
obra máxima, Ulysses, que 
completa 100 anos de sua 
primeira publicação. O evento 
gratuito, intitulado Bloomsday 
2022, reunirá em dois dias de 
festa atrações que envolvem 
literatura, teatro, música, cinema, 
psicanálise e gastronomia.
A agenda começa na próxima 
quinta-feira, nos diversos 
espaços da Casa de Cultura 
Mario Quintana (Rua dos 
Andradas, 736). A largada 
acontece às 18h com o ator 
João Petrillo interpretando 
Leopold Bloom, o personagem 
principal de Ulysses, em uma 
performance artística realizada 
na Livraria Taverna. Um 
exemplar da edição alusiva aos 
100 anos da obra, publicada este 
ano pela editora Companhia 
das Letras, será sorteado. 
Na sequência, a cafeteria 
Luciamaria servirá ao público 
o irish coffee, bebida à base de 
café, uísque irlandês, açúcar 
e chantilly.
Já às 19h, na Cinemateca Paulo 
Amorim, haverá a exibição do 
filme Os vivos e os mortos 
(1987), de John Huston, uma 
adaptação do conto de mesmo 
nome, escrito por James 

Joyce e inserido na coletânea 
Dublinenses. Após a sessão, 
às 18h30min, os bares Térreo e 
Lola Bar de Tapas funcionarão 
em clima típico irlandês, com 
opções de pratos e bebidas.
O segundo dia de evento 
acontece no sábado, no Instituto 
Ling (rua João Caetano, 440), 
com transmissão ao vivo pelo 
canal de YouTube do centro 
cultural. Neste dia, as atividades 
têm início marcado para 16h. Em 
dois horários diferentes da tarde 
(às 16h40min e às 17h40min) 
haverá pocket shows da banda 
de música tradicional irlandesa 
Irish Fellas, além de intervenções 
e esquetes com o ator João 
Petrillo dando vida a Leopold 
Bloom (16h50min).
Para debater e analisar detalhes 
do romance considerado um 
dos mais importantes do 
Ocidente, haverá dois painéis, 
com mediação do jornalista, 
escritor e crítico literário Milton 
Ribeiro. O primeiro encontro, que 
acontece às 16h10min, reúne 
os escritores e professores de 
literatura Jeferson Tenorio e 
Donaldo Schuler discutindo a 
importancia de Joyce e Ulysses 
para a literatura. A segunda 
roda de conversa, às 17h, terá 
participação do cineasta Carlos 
Gerbase e dos psicanalistas 
Edson Souza e Elida Tessler 
questionando a loucura e a 
lucidez do autor irlandês.

Atividades sobre Joyce acontecem na quinta-feira e sábado na Capital
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