
22 Quinta-feira, 23 de junho de 2022

Áries: Você precisar fazer um uso novo dos 
bens e recursos que possui. A maneira de 
conversar e se comunicar precisa mudar, 
rompendo com padrões antiquados.
Touro: Atos impensados e situações incontro-
láveis podem trazer prejuízo contra bens ma-
teriais. Aceitar desafios sem sentido também 
leva a desperdiçar energia e recursos.
Gêmeos: Você tende a se rebelar por um dese-
jo incontido de libertação. O momento é para 
você se renovar, realmente, mas não apenas 
conteste contra o que lhe desagrada.

Câncer: Desafios nas amizades podem pres-
sioná-lo de modo a reagir errado. Cuidado 
com a impaciência e a rebeldia diante do 
ambiente social. Não jogue contra si próprio.
Leão: É bom descarregar o excesso de 
vitalidade dedicando-se ao trabalho ou a 
participação social divertida. Renove seus 
relacionamentos, em vez de reclamar.
Virgem: Para fazer o que julga correto no 
trabalho, precisará romper certas limitações 
e convenções. A tendência a jogar tudo para o 
alto não levará a nada. Trabalhe a favor.

Libra: Disposição rebelde e renovadora, mes-
mo quando for inconveniente. Você tende a 
afirmar seu modo de pensar mesmo que isso 
o leve a se afastar daqueles próximos.
Escorpião: Alguma mudança surge na relação 
a dois, levando a romper os acordos ou com-
promissos. A falta de ritmo, sua ou dos outros, 
prejudica as relações e a cooperação.
Sagitário: Tempo de tentar se entender me-
lhor com seus parceiros. Impulsos criativos 
ou temperamentais tendem a afastá-lo do 
entendimento.

Capricórnio: Dia complicado para as ques-
tões que envolvam trabalho e subordinados, 
pois você está muito individualista. A agita-
ção, quando toma conta, impede agir direito.
Aquário: Dia de sentimentos contraditórios, 
talvez contrários ao que esperava de você 
mesmo. O relacionamento afetivo está sendo 
conturbado por suas contradições internas.
Peixes: Desejos contrafeitos tendem a 
colocá-lo de má vontade nas conversações e 
nas relações familiares. Será preciso romper 
alguma rotina para se sentir melhor em casa.
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Parte mais nutritiva
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Status político do
Brasil Império

(?) Gandra Martins,
jurista brasileiro

Local da prisão do soldado, 
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cidade 

Sufixo de 
"freada":

ação
Acontece

Parceiro dos EUA 
no Oriente Médio

Letra a que se apõe
til, no espanhol

O Paraíso
Terrestre
(Bíblia)

4/atro — este — ives. 5/macau. 10/capsaicina.

Horóscopo Gregório Queiroz /
Agência Estado

Atmosfera onírica com pinceladas de mistério

Cidade dos piratas no Vila Flores

Versões acústicas de hits famosos 

O autor gaúcho Bert Jr., que vive 
em Cabo Verde, lança neste do-
mingo o livro de contos Do incisivo 
ao canino (Editora Versiprosa, 120 
páginas, R$ 40,00). O evento, com 
entrada franca, ocorrerá na Casa 
de Cultura Mario Quintana (Andra-
das, 736) e contará ainda com ofi-
cina gratuita de leituras e interpre-
tação.  Utilizando no livro diferentes 
dosagens de humor para abordar 

o complicado das relações inter-
pessoais, Bert Jr. conta estórias 
que podem exalar uma atmosfe-
ra onírica, como nos contos Alma 
e Outros, ou incluir pinceladas de 
mistério, como em Tutua e Zun-
zum quântico. Após o bate-papo, 
que começa às 16h, haverá uma 
sessão de autógrafos da obra, com 
coquetel, que acontece na Sala 
Sérgio Napp 2 até às 20h.

Nesta quinta-feira, a exposição 
Banco de contrapartidas apre-
senta no Galpão do Vila Flores 
(Rua São Carlos, 759) a exibição 
do filme A cidade dos piratas, de 
Otto Guerra. O evento tem início 
marcado para às 19h e contará 
com atendimento do café Valo-
ri Gastronomia e da cervejaria 
Macuco. Os ingressos antecipa-
dos estão disponíveis no Sympla 
por R$ 13,00. Inspirada na obra 
da cartunista Laerte, a animação 
apresenta a história de um dire-
tor de cinema que enfrenta uma 

situação complexa no meio da 
produção de seu próprio longa-
-metragem, que se baseia nos 
quadrinhos Os piratas do Tie-
tê: a autora começa a rejeitar os 
personagens quando o enredo 
está praticamente pronto. Para 
tentar salvar o filme, o diretor de-
cide contar a história misturando 
realidade e ficção, e o resultado é 
um caótico labirinto. A autoriza-
ção para exibição do filme é uma 
contrapartida da Otto Desenhos 
Animados, que tem seu estúdio 
no Vila Flores.

Formada pelo trio de irmãos Ale-
jandro (vocalista principal, violão e 
piano), Daniel (baixo, percussão e 
vocais) e Fabian Manzano (violão 
e vocais), a banda Boyce Ave-
nue faz show no Auditório Araújo 
Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 
685), neste sábado às 21h. A apre-
sentação irá contar com versões 
acústicas de hits mundialmen-
te famosos do grupo oriundo do 
estado da Flórida, nos Estados 
Unidos. Surgida em 2004, a Boyce 

Avenue ganhou destaque no You-
Tube a partir de 2007, com vídeos 
de covers de grandes sucessos 
da indústria musical. Atualmen-
te, os artistas acumulam mais de 
15,8 milhões de inscritos e mais 
de 6 bilhões de visualizações no 
canal oficial, um dos mais popula-
res do mundo. Os ingressos para 
a performance deste sábado es-
tão à venda na plataforma Sympla 
por valores que vão de R$ 120,00 
a R$ 320,00.

Autor usa humor para falar sobre as relações interpessoais

BERT JR./DIVULGAÇÃO/JC


