
CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Invente algo divertido
para fazer hoje, mas não

precisa ser algo grandioso.
Uma pequena viagem ou uma
visita a algum lugar da cidade
que você queira conhecer será
suficiente para melhorar o hu-
mor e relacionamentos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Pense bem, pense gran-
de, pense com todo seu

coração envolvido, evocando a
força dos ideais. É a força dos
ideais que fará você ir além do
imaginado até aqui. A vida não
se resume a pagar contas, há
mais, muito mais!

LIBRA 23-9 a 22-10

Ocupe seu tempo com
tarefas domésticas,

mas só faça isso se puder en-
volver-se com plena alegria e
interesse de manter tudo em
ordem. Um grande avanço po-
de começar com essas peque-
nas tarefas domésticas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A solidão será boa com-
panhia no dia de hoje.

Por isso, não seria sábio for-
çar companhias quando justa-
mente o bem-estar seria garan-
tido no sentido contrário,
com você desfrutando bons
momentos de solidão.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Pensamentos positivos
são essenciais ao pro-

gresso. Porém, não saia logo
achando que seria suficiente
pensar positivo, porque sem
atitudes concretas e eficientes
o pensamento positivo seria
completamente inútil.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Ocupe todo o tempo de
hoje no bem-estar e qua-

lidade de vida, fazendo com
que esta ocupação irradie bene-
fícios a todas as pessoas próxi-
mas, aquelas que de tão cotidia-
nas andaram desatendidas nos
últimos tempos.
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AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Você não precisa mais,
o que você precisa é fa-

zer uso de tudo que já adqui-
riu, já que muitos desses obje-
tos você ainda nem sabe como
usar direito. Leia os manuais,
extraia o máximo de cada obje-
to que você adquiriu.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As diferenças de opi-
nião deverão ter servi-

do, na melhor hipótese, para
você compreender o verdadei-
ro valor dos relacionamen-
tos. Adversários ou amigos
valiosos, todos enriquecem
sua vida.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo que quiser e mui-
to mais ainda! Porém,

nada acontecerá sem alegria.
Enquanto sua alma estiver pe-
sada, prestando excessiva aten-
ção ao cansaço, nada sairá do
lugar. Recupere a alegria, que
abre todas as portas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Grandes sonhos come-
çam a realizar-se atra-

vés de pequenos passos e, com
certeza, de suficiente paciência
para entender que, apesar de o
sonho ser real, não se poderia
tornar concreto apenas pela
força do pensamento.

TOURO 21-4 a 20-5

Aproxime-se das pes-
soas que irradiem bem-

estar, porque elas serão ami-
gas verdadeiras. Você nem pre-
cisa conversar com elas, ape-
nas desfrutar a presença e pro-
ximidade. Bem-estar é uma
sensação que se irradia.

astro@o-quiroga.com

PEIXES 20-2 a 20-3

A alegria será a chave
que servirá para você ir

além do progresso imaginado.
Ainda que seus pensamentos
sejam ambiciosos, tudo ficará
aquém do esperado se faltar
alegria. Faça da alegria sua com-
panhia preferida.

QUIROGA

Para jogar:
Preencha com números de 1 a 9
os quadrados pequenos, as linhas
verticais e horizontais. Não repita.

Conhecer-se melhor
A Lua que míngua transitando
por Peixes está em conjunção
com Júpiter.

Palavras Cruzadas Diretas

Sudoku

Frank & Ernest Bob Thaves

CINEMA-2
DOCUMENTÁRIO DE
EVALDO MOCARZEL É
PREMIADO NA FRANÇA

Quebradeiras, de Evaldo Mocar-
zel, foi eleito melhor documen-
tário no 22.˚ Rencontres Du Ci-
nema d’Amerique Latine de
Toulouse na França. O filme, de
71 minutos, trata da rica cultura
das quebradeiras de coco de ba-
baçu na região do Bico do Papa-
gaio, onde os Estados do Mara-
nhão, Tocantins e Pará se en-
contram. O documentário es-
treou no último Festival de Bra-
sília, onde conquistou os prê-
mios de melhor direção, fotogra-
fia e som. O Brasil possui atual-
mente 18 milhões de hectares
de babaçuais, ameaçados pela
crescente expansão da pecuária
e a devastação das palmeiras.

Astral

Quadrinhos

Passatempos

O melhor de Calvin Bill Watterson

Recruta Zero Mort Walker

Minduim Charles M. Schulz

Turma da Mônica Mauricio de Sousa

“No início, os filhos amam os pais. Depois de um certo tempo, passam a julgá-los.
Raramente ou quase nunca os perdoam.” Oscar Wilde

AMANHÃ: PALAVRAS CRUZADAS
DE MARIA THEREZA MARTINS

CINEMA-1

● Bem pensado

O filme Crônicas de Um Assassi-
no (A Killer’s Story) foi o vence-
dor da categoria melhor curta-
metragem estrangeiro, no Festi-
val Internacional de Cinema de
Nova York. Dirigido por Caio
Cobra, o filme receberá o prê-
mio em cerimônia a ser realiza-
da nos Estados Unidos em ju-
lho, ainda com data indefinida.
Criado em 1993, o festival é o
maior do mundo na cena inde-
pendente, com exibição de 200
filmes em cada edição. Entre
países participantes, estavam
Brasil, Austrália, Canadá, Fran-
ça, Alemanha, Índia, Holanda,
Rússia, Espanha, Croácia, Ingla-
terra e Irlanda. A ideia inicial
era de realizar uma minissérie

com alguns episódios, mas aca-
bou virando apenas um curta.
O filme, rodado em 2008 em
um apartamento no centro da
cidade de São Paulo, prende a
atenção do telespectador pela
tensão constante e pelos pla-
nos fechados nos rostos dos
personagens da breve trama.
No vídeo, são quase oito minu-
tos de um diálogo seco entre
Sofia (Cacá Manica) e seu futu-
ro assassino (Douro Moura).
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BANCO

Local de
formação

de petróleo
(Geol.)

Formação
comum em
grupos de 
jazz (pl.)

Relativo à
víscera do

tubo
digestivo

"O Fantasma da (?)",
obra de Gaston Leroux

Duas cidades paulistas

Registro
de reunião

Movimento
da Terra

que define
o dia

Informar;
comunicar

Ácido
altamente
venenoso

Tim Burton,
cineasta
Tecla de

som de TVs

Rato, em
inglês
Estou

(bras. pop.)
Estado

de Meio-
Oeste

dos EUA

Manifesta-
ção comum

em vias
públicas

Área
destinada
à pecuária

A estrela
de pequeno

volume
(Astron.)

Edwin
Aldrin,

astronauta
Acrescido

A mais
famosa

ópera de
Verdi

Pronome
que resume
o espírito
gregário

Adequado
Estado

de incons-
ciência

Orgulhosa;
presunçosa

Coman-
dante do
serviço

portuário
Uma das
posturas
da ioga
Parceiro

O povo que
fundou Ma-
chu Picchu

(Hist.)

Dica
(gíria)

Cinema
(abrev.)

Tradicional
reduto

familiar

(?) King
Cole, cantor
(?) Peixoto,

repórter

Maio, em
francês

Recurso
na análise
de jogos

(fut.)

Rondônia
(sigla)

Flexão do
verbo "ir"
(Gram.)
5ª vogal

Rede local
de com-

putadores

Efeitos (?),
recursos

dos filmes
de ficção
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SOLUÇÃO

BTO
PARTICIPAR

CIANURETO
IOTBRAT

PASSEATAA
SSTOIÇ
EATÃANÃ

ADICIONADO
IDONEO
MAASSANA
EPLALAR

INCANATR
TIRATEIMA

LANROVAI
RVISUAIS
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CURTA BRASILEIRO VENCE
FESTIVAL EM NOVA YORK

É assombroso que apesar de haver disponível inúmeras e preciosas
informações a respeito das correntes de energia que sustentam nossa
própria vida, ainda sejam poucas as pessoas que se interessem em
conhecê-las. Teoricamente, todos dizem querer conhecer-se melhor,
mas não querem saber do que elas têm em comum com os semelhan-
tes de sua espécie, elas só querem saber o que as torna únicas e origi-
nais.Distanciar-se do que nos é comum é desconhecer-se, porque será
sempre muito mais o que teremos em comum do que o que nos dife-
rencia. Paradoxalmente e ao contrário de nossos temores, assumir a
comunhão não nos empobrece, mas enriquece com a fonte eterna de
vida maior na qual nos movimentamos e experimentamos ser.
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