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Áries: Seus melhores e mais belos talentos 
devem agora ser cultivados e mostrados de 
melhor maneira que puder. Deixe de guardar 
suas melhores coisas só para você.
Touro: É favorável cultivar a autoestima e 
fazer coisas a favor de si mesmo. Um dia em 
que você estará encontrando pontos positivos 
em sua autoimagem.
Gêmeos: Dia para cuidar de você e querer 
bem àqueles lados de você mesmo que cos-
tuma desprezar como sendo fracos. Sem isso, 
não há integridade de verdade.

Câncer: Momento para cuidar de algumas 
pessoas que lhe são caras e especiais, em 
particular dentre os amigos. A boa inserção 
social poderá lhe dar segurança e bem estar.
Leão: Momento para ter dedicação desapega-
da e altruísta a algum aspecto de sua profis-
são. Momento em que pode estar cuidando e 
nutrindo o crescimento de outros.
Virgem: Você deveria pensar mais nos outros 
do que em si mesmo, considerando os valores 
e as verdades antes e acima do que motivos 
pessoais mais mesquinhos.

Libra: Momento para se dedicar aos relacio-
namentos de modo a encontrar a integração 
e a fusão mais perfeita com as pessoas e 
situações que lhe rodeiam.
Escorpião: Momento especial para definições 
afetivas e para encontrar um acordo harmo-
nioso e feliz com a pessoa amada. Uma união 
importante ganha consistência.
Sagitário: Momento de cuidar daqueles com 
quem divide o ambiente de trabalho, inclusive 
no lar. Tempo de mostrar seu lado protetor 
que abriga as dificuldades alheias.

Capricórnio: Momento de amar a pessoa 
amada e compreendê-la, muito mais do 
que ela poderia fazer por si mesma. Desejar 
seus desejos e defendê-la como se fosse ela 
mesma.
Aquário: Mais do que pensar em si próprio, é 
tempo de pensar nos familiares. A harmonia 
no lar é o valor supremo nestes tempos.
Peixes: Envolver-se com pessoas próximas 
é natural. Mas uma intimidade verdadeira é 
algo a ser cultivado de modo proposital e com 
o devido esforço para tudo ir bem.
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Filmes (?):
produto do

Cinema
trash

Banda for-
mada pelos

irmãos
Gallagher

Desperta
do sono

Ana
Bolena,
Rainha
inglesa

Instrumen-
to de sopro
com palhe-

ta dupla

Cintura
Relações
Públicas
(abrev.)

(?)
Santana,
come-
diante

Polêmico
filme com
Russell
Crowe

Sinais que
delimitam
citações
(Gram.)

Código do
Canadá, no
endereço
da internet

"Nem só
de pão (?)
o homem"

(dito)

O metano é
naturalmente
emitido em 
pântanos

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

Desinência
do plural

Conta 
(a história)

Ilha governa-
da por Ulis-
ses (Ant.)
A religião 

protestante,
em relação
a figuras
santas

Peça da
roda

d'água
Filho

caçador de
Isaac e
Rebeca
(Bíblia)

Seu superávit estimula
o crescimento do PIB

(Econ.)Fosso para
o escoamento de água

Dois Estados da região
Nordeste

Itens do carrinho do
camareiro

Serviço Social da
Indústria (sigla)

Fúria
Foco do
peeling
facial

Higienizam
She-(?), a
irmã de 
He-Man 

Embarca-
ções para
a perfura-

ção de
poços de
petróleo

Chama de
grandes
incêndios

O do
Arquivo

Nacional é
muito usa-
do por his-
toriadores

(?) Venân-
cio: apre-
sentou o
programa 
"Mulheres"

Município
de Goiás,
point do e-
coturismo,

possui
atrações
naturais,
como o 

Vale da Lua

"Rodoviá-
ria", em

PRF
Parte do ovo

favorita
dos ma-

rombeiros

Meu, em
espanhol

Formato de
animação
japonesa

lançado di-
retamente
em DVD

Assim, em
espanhol

Letra que
forma o
objeto

direto pre-
posicional

Animal
símbolo da
Austrália
Ditado

Chamariz

Órfão que 
vive em um
barril (TV)

Asno, em
inglês

2/mi. 3/así — ass. 4/nani. 5/ítaca. 11/alto paraíso.

Horóscopo Gregório Queiroz /
Agência Estado

Fito e Charly no Ocidente Acústico

Segunda edição do Sarau sem vergonha

Nesta quinta-feira, a partir das 
21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo 
Aranha, 960) recebe o especial 
Fito e Charly no Ocidente Acústico 
com o pianista Yanto Laitano e o 
guitarrista Solón Fishbone.
Na ocasião, os músicos irão apre-
sentar canções de dois dos mais 
importantes compositores argen-
tinos de rock de todos os tempos: 
Charly Garcia e Fito Páez. No re-
pertório, temas de diferentes fases 

dos roqueiros argentinos, como 
faixas do mais recente disco de 
Charly, Randon, e clássicos como 
Yo vengo a ofrecer mi corazón, 
Mariposa Tecnicolor e El amor 
después del amor, de Fito.
Os ingressos para a performance 
podem ser adquiridos no Sym-
pla ou na bilheteria local no dia 
do show por R$ 20,00 (meia-en-
trada), R$ 30,00 (solidário) ou R$ 
40,00 (inteira).

Univates promove talentos LGBTQIA+
Nesta quarta-feira, a partir das 20h, 
a Universidade do Vale do Taqua-
ri (Univates) celebra a cultura e os 
talentos LGBTQIA+ locais em um 
evento gratuito no Teatro Univates 
(Av. Avelino Talini, 171 - Lajeado). 
Nomes como Natasha Bouvier, 
Natus Vivian, Edilaine Cagliari e 
Henrique Lopes estarão presen-
tes. Não é necessário inscrição 
prévia para participar. A ação inicia 
a celebração do Mês do Orgulho 

LGBTQIA+ na Univates, que, nas 
semanas seguintes, contará com 
iniciativas voltadas ao público aca-
dêmico e à comunidade em geral.
Apresentações de música e expo-
sições de obras literárias marcam 
o início do evento. As drag queens 
Adell e Lohany recepcionarão os 
espectadores e os conduzirão para 
prestigiar produções em múltiplas 
frentes no palco, com música, pin-
tura e artes visuais.

Nesta sexta-feira, a partir das 19h, o 
Med Gastro Giardino Mediterrâneo 
(Av. Independência, 891) recebe a 
segunda edição do Sarau sem ver-
gonha, evento que funciona como  
ponto de encontro entre literatura, 
música, dança, artes visuais e con-
versas sem tabus. A entrada é livre, 
mediante contribuição espontânea.
As anfitriãs Nanda Barreto e Fer-
nanda Poletto irão receber a artista, 
cantautora e escritora Mariana 

Bandarra. Seu trabalho orbita os 
temas do feminino, da cura e do po-
der e é igualmente influenciado pela 
sabedoria dos povos ancestrais e 
pelas tradições contemporâneas de 
crítica cultural.
Além de levar textos autorais, Mari 
irá compartilhar seu talento com 
voz, violão e tambor em um reper-
tório secular da Neshima, que é seu 
projeto de cantos devocionais e his-
tórias tradicionais.

Canções são interpretadas pelos músicos Yanto Laitano e Solón Fishbone 
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