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Áries: Você vive momento oportuno 
para restaurar condições legítimas e 
sair fora dos caminhos equivocados. 
Tenha a coragem de ingressar no 
caminho certo para você.

Touro: Tempo de dar contornos con-
cretos a seus sonhos. A superação de 
obstáculos inclui apostar nos sonhos, 
pois estes não são realizados que não 
por meio de superação.

Gêmeos: Dia para se decidir sobre 
amizades e participações. E se livrar 
de transtornos. Trabalhar é fundamen-
tal pois você encontra condições para 
realizar um bom caminho.

Câncer: Há valores que instintivamen-
te nascem em sua interioridade e que 
devem ser trabalhados para se tornar 
claros. Use a intuição para reconhecer 
os valores essenciais.

Leão: Dia para se desprender das 
amarras que lhe incomodam, em espe-
cial nas relações humanas. Poderá ter 
que se desfazer de coisas e situações 
que não lhe servem mais.

Virgem: Uma decisão, ainda que sem 
forma definitiva, consolida boas par-
cerias e associações. Momento bom 
para caminharem mais juntos, mesmo 
tendo muito a definir.

Libra: Os pequenos esforços nos 
afazeres conduzem ao encontro com 
grandes linhas da vocação. É tempo 
de acreditar na legitimidade de um 
caminho para o trabalho.

Escorpião: Sentimentos amorosos 
estão em momento de plenitude. Viva 
com entrega e volúpia. Abra o que 
você sente para as pessoas queridas, 
traga-as para perto de você.

Sagitário: Abrir espaços novos é o 
melhor caminho para reorganizar 
seu mundo doméstico e livrar-se de 
antigas confusões. Procure se acertar 
com as pessoas.

Capricórnio: Você está mais comu-
nicativo, tendência a ser muito bem 
aproveitada. Você pode agora articular 
pensamentos e ações junto às pes-
soas. Negócios favorecidos.

Aquário: Decisões na área financeira 
estão no momento certo e ganham 
força. Invista seu tempo, seus recursos 
e seus esforços para construir o que é 
importante para você.

Peixes: Marte e Urano exigem decisão 
para você ser uma pessoa nova. Tenha 
a coragem de optar por um jeito de 
ser que lhe torne mais pleno, mais 
satisfeito consigo mesmo.

Gregório Queiroz / Agência EstadoHoróscopo
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ASSIMETRICAS

Formato
da pista

"half pipe"
de skate

"Que", nas
redes

sociais

O motivo do
assassina-
to de Des-
dêmona 

Ponto mais
elevado da
cordilheira
dos Andes

Libra
(símbolo)

Pintor de
"O Enterro
do Conde
de Orgaz"

(?) Bombo-
nera, está-
dio do Bo-
ca Juniors

Estilo de
música
clássica
alemã

Metal
utilizado

em galva-
noplastia

Cliente do
advogado
de defesa

Derrotaram
os nazis-

tas na 
2ª Guerra

Refrige-
rante

brasileiro
Mentira,

em inglês

"(?) tudo
que reluz 
é ouro"
(dito)

Ver, em
inglês

Ambiente
da primei-
ra sociali-

zação

Hannah
Arendt,
filósofa
alemã

Fora de
(?): des-
vairado

Mulher lí-
der de clã

Uma das Maravilhas
do Mundo Antigo, loca-

lizavam-se
na Babilônia

Pedagogo
que postu-
lou o Cons-
trutivismo

Ópera de Giacomo
Puccini ambientada 
na China Imperial do

século XVIII

Peixe temido por 
sua voracidade
Sistema estelar 

como Andrômeda

Armação 
do pandeiro
Capital da
província
da Terra
do Fogo,

na Argen-
tina

Desejo do 
analfabeto
(?) Ozzetti,

cantora

A última fila de um corpo do
exército em marcha 

Mineral abundante na parte mais
interna do núcleo da Terra

Senhora
(abrev.)

Material
genético

que ajuda 
na eluci-
dação de
crimes 

Verossímil
Letra do
remédio
genérico

Ave (?), animal das
lendas árabes

Raiva;
cólera

"(?) e
Vindas do

Amor",
filme com

Ashton
Kutcher

Enxerguei

1.300, em
romanos

Esturjão
branco do
mar Negro

A foto típi-
ca do en-
saio estilo
Boudoir

Barras 
(?), apa-
relho da
ginástica
artística

Largo;
amplo

Feitio do
ancinho

Arqui-
pélago no
Pacífico

Sul

Adjetivo
associado
ao erro do
virtuose

3/lie — see. 4/lied. 7/el greco — ushuaia. 8/turandot.

Ao infinito e além

Cinebiografia de Celly Campelo

Animação que mistura aventura 
e ficção científica, Lightyear, que 
estreia nos cinemas neste final de 
semana, traz a história de origem 
definitiva de Buzz Lightyear, herói 
que surgiu em Toy Story (1995). O 
longa segue o lendário patrulheiro 
espacial depois que um teste de voo 
da nave espacial faz com que ele vá 
para um planeta hostil e fique aban-
donado a 4,2 milhões de anos-luz da 

Terra, ao lado de seu comandante e 
sua tripulação. 
Enquanto Buzz tenta encontrar um 
caminho para casa através do espa-
ço e do tempo, recrutas ambiciosos e 
o encantador gato-robô de compa-
nhia, Sox, se juntam ao herói. Para 
complicar as coisas, há a chegada de 
Zurg, uma presença alienígena com 
um exército de robôs implacáveis e 
uma agenda misteriosa.

Celly Campello é o centro de Um bro-
to legal, estreia nos cinemas neste 
final de semana. Dirigido por Luiz Al-
berto Pereira, o filme narra a trajetó-
ria da cantora que, ao lado do irmão, 
Tony Campello, se tornou num ícone 
cultural brasileiro. Famosa com mú-
sicas como Banho de Lua, entre ou-

tras, ela é interpretada por Marianna 
Alexandre, que estreia no cinema 
como a cantora que conquista o país 
com sua bela voz e jeito moderno. 
O filme conta com a consultoria do 
irmão Tony, que, aos 85 anos, parti-
lhou várias histórias que serviram de 
base no roteiro.

nas telas

Quadro a quadro
 Vídeos de Hitler feitos por sua amante, Eva Braun, estão na estreia 
da série Mistérios do Arquivo, no Curta! e no Curta!On. Sexta-fei-
ra, 23h30min.
 O vazamento de mensagens entre integrantes da operação Lava Jato 
está no centro do documentário Amigo secreto, de Maria Augusta Ra-
mos, estreia nas salas da Capital.
 O drama Aline - A voz do amor, que estreia nos cinemas da Capital, 
acompanha a trajetória de uma cantora inspirada em Celine Dion.
 A Cinemateca Capitólio apresenta no domingo, às 18h30min, sessão 
especial com filmes protagonizados por Francis Pelichek entre 1918 e 
1920. Entrada franca. 
 Comunicadora Ali Klemt estreia programa Aliadas, voltado ao universo 
feminino. Sábado, às 12h, na Rede Pampa. 
 Inspirado na vida da diretora Hafsia Herzi, filha de pais tunisianos e ar-
gelinos emigrados para a França, A boa mãe estreia nos cinemas.

Lightyear traz herói que surgiu na franquia de filmes Toy Story
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