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Áries: Algumas coisas que estavam travadas 
em sua vida se movem com maior rapidez e 
vigor. Planos futuros e a atividade profissional 
serão os campos mais beneficiados.
Touro: Os obstáculos poderão ser superados 
em seu trabalho. Momento favorável para 
assumir a responsabilidade pessoal por solu-
cionar situações que estão a lhe prejudicar.
Gêmeos: Momento delicado para atividades 
de rotina, mas bastante intenso e produtivo 
para grandes projetos e ideias. Pode dar gran-
des passos e tropeçar em pequenas coisas.

Câncer: Momento de levar adiante tarefas 
difíceis e ousadas. Poderá contar com apoio 
especial para seu trabalho. Atuar em coope-
ração tende a ser muito melhor neste dia.
Leão: Os projetos que o envolvem com outras 
pessoas tendem a ganhar dinâmica mais 
firme e vigorosa. Relação a dois precisa de 
direção firme e lúcida para se desenvolver.
Virgem: Você pode vencer suas próprias 
limitações. A força que você colocar em toda e 
qualquer atividade que fizer neste dia tende a 
fazê-lo superar uma restrição significativa.

Libra: O entrosamento com a pessoa amada 
deve ser bem construído mesmo que com 
esforços. Aliás, o que é construído com empe-
nho costuma durar bem mais.
Escorpião: Momento construtivo para o 
conforto material e doméstico. Situações 
positivas podem ser consolidadas. Você se 
rebela e discute com autoridades no trabalho.
Sagitário: Bom momento para as conquistas 
amorosas e uma dinâmica vigorosa nas con-
quistas. Bom momento para atuar na direção 
daquilo que deseja essencialmente.

Capricórnio: Momento de melhoria das 
condições domésticas. Pode ser necessário 
investir dinheiro e esforço, mas o resultado 
tende a ser bom. Trabalhe a favor de seu lar.
Aquário: Bom momento para realizações 
concretas e objetivas. Você hoje talvez mostre 
uma firmeza incomum, afirmando com con-
vicção suas opiniões e comandando relações.
Peixes: Você pode usar toda a sua capacidade 
realizadora, mesmo que esteja lutando numa 
condição difícil. Momento para conquistas 
materiais e financeiras significativas.
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3/art. 4/além — aunt — maid — urca. 5/atala — rasca. 6/cáfila — escape — rental. 7/celeuma.
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Eduardo Chassa no La Faísca Café

Ativismo cultural no Mês do Orgulho LGBTQIA+

Deborah Finocchiaro para pequeninos

A mostra Ciclotimias, de Eduardo 
Chassa, segue no La Faísca Café 
(av. Venâncio Aires, 1.025) até dia 
14 de julho. Com um estilo inten-
so e sofisticado, cores vibrantes, 
força, vigor e traços que falam 
por si só, misturando os senti-
mentos de um artista em ebuli-
ção, o artista gaúcho se aventu-
rou no mundo das artes com 17 
anos, ingressando em 1991 na 

antiga escola END, para seu pri-
meiro curso de desenho, minis-
trado pelo professor Velci Soutier. 
Depois disso, ainda fez alguns 
cursos de desenho e xilogravu-
ra até ingressar na Faculdade de 
Artes Visuais da Ufrgs. Todo este 
percurso pelas artes aperfeiçoou 
seu conhecimento nas técnicas 
do desenho, evoluindo para a pin-
tura em acrílico.

Em celebração ao Mês do Orgulho 
LGBTQIA+, a plataforma de strea-
ming #CulturaEmCasa apresenta 
espetáculos de música e teatro, 
websérie, exposição e webinário, 
até o dia 30 de junho. Cerca de 
100 artistas, ativistas e pensado-
res farão parte da ação, a exemplo 
de Renan Quinalha, Silvetty Mon-
tilla, Ikaro Kadoshi, Salete Campari 
e Thiago Mendonça, entre outros. 
A programação inclui produções 
como a websérie Bysha, tu acha?, 
que aborda em quatro episódios 
um conteúdo de valor sociocultu-

ral no contexto político nacional, 
e a exposição Memórias de uma 
Epidemia, realizada pelo Google 
Arts and Culture em parceria com 
a Parada do Orgulho LGBTQIA+, 
que fala sobre HIV e Aids. Na mú-
sica, artistas como Liniker, Rico 
Dalasam, Titico, Lan Lahn, Ellen 
Oléria, Letrux e Aíla estão con-
firmados. No teatro, Stonewall 
50 aborda cinco décadas de luta 
pelos direitos civis das pessoas 
LGBTQIA+, e a comédia Araras 
fala sobre sexualidade, gênero 
e preconceitos.

Com edição da Bestiário, Baile das 
Letrinhas, primeiro livro da atriz 
Deborah Finocchiaro, terá lança-
mento dia 9 de julho. A publica-
ção voltada ao público infantil será 
lançada em meio a uma série de 
atividades para os pequenos, na 
Casa de Cultura Mario Quintana 
(Rua dos Andradas, 736). As ativi-
dades ocorrem das 15h às 17h e 
ocupam o saguão do 5º andar, no 

Espaço Oliveira Silveira, e depois 
seguem na Biblioteca Lucília Mins-
sen. Além da apresentação do 
livrinho, com contação de história 
e performance da atriz e escrito-
ra, a tarde terá pinturas orientadas 
por Karin W. Paiva e brincadeiras 
de roda, estátua, “meia, meia-lua 
123”, e outras, conduzidas por Jú-
lia Ludwig, e ainda visita à bibliote-
ca e autógrafos da obra.

Trabalho do artista mistura cores vibrantes em estilo sofisticado
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