
CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Se as tentações não fos-
sem sedutoras, nem me-

receriam chamar-se assim. Po-
rém, elas são sedutoras e sem-
pre será mais fácil cair na teia
delas do que resistir e conti-
nuar com a mente concentra-
da no que deve ser feito.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É só começar a entoar
queixas que logo sur-

girá um enorme coro a lhe fa-
zer companhia e inclusive a
competir, pois até parece que
as pessoas lutam para ver
quem sofre mais, quem sofre
melhor. Silencie as queixas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Uma dose de egoísmo
preserva as coisas fun-

cionando, pois é necessário
centralizar as decisões e admi-
nistrar a realidade. Excesso
de egoísmo inicia a decadên-
cia, porque a sua alma perde
o contato com a realidade.

LIBRA 23-9 a 22-10

O cumprimento de to-
das as responsabilida-

des é a única forma de criar um
ambiente seguro para seu de-
senvolvimento e progresso. Ho-
je em dia isso, não parece ser a
nota dominante, mas cá entre
nós, é assim que o mundo anda!

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Fazer o necessário e
ajustar-se ao cumpri-

mento das tarefas e obriga-
ções, só essas atitudes cons-
tituirão sua verdadeira pro-
teção. Qualquer desvio, ape-
sar de parecer legítimo, tra-
rá consigo vulnerabilidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A quantidade de situa-
ções inexplicáveis é

desafiadora, mas antes de en-
durecer a sua alma para tor-
nar tudo inaceitável, não se
esqueça de que toda aventu-
ra pressupõe uma generosa
margem de desconhecimento.
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Nível Fácil

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Qualquer tentativa de
controle será também

a manobra que fará você per-
der toda sua graça. Confie na
dinâmica universal, o que ho-
je parece ser uma adversida-
de certamente vai mostrar-
se diferente após alguns dias.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando sua alma perce-
ber que as necessidades

alheias são também as suas pró-
prias, então compreenderá o
valor de prestar serviço e aju-
dar a todo mundo, em vez de
só pensar em si mesma e na
satisfação de desejos egoístas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tomar decisões tendo
como eixo principal a

sexualidade reduziria a inefá-
vel riqueza de sua existência
humana. A sexualidade é im-
portante, isso não se discute,
mas certamente não é ela o
motor da evolução humana.

LEÃO 22-7 a 22-8

As discórdias podem e
devem ser superadas,

mas a alma precisa dar o atre-
vido passo na direção do per-
dão. Quanto maiores foram as
ofensas cometidas, mais atre-
vido será o perdão, porém,
mais libertador também será.

TOURO 21-4 a 20-5

A riqueza é muito mais
uma sensação do que

um acúmulo de objetos e recur-
sos. Muita gente que é mate-
rialmente rica se encontra so-
terrada por excessos que limi-
tam enquanto gente simples
é rica, porque leve e graciosa.

PEIXES 20-2 a 20-3

A inspiração nunca
acontece quando você

a busca, mas no momento em
que for propício a ela. É neces-
sário que a mente permane-
ça vigilante, pois a inspiração
virá, mas com a mesma velo-
cidade desaparecerá também.

HORIZONTAIS

VERTICAIS

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

Dinheiro é religião
Marte e Saturno em trígono;
a Lua cresce Vazia o dia inteiro

Cruzadas da Quarta
Frank & Ernest Bob Thaves

Astral

Sudoku

Quadrinhos

PARA CHICO, MÚSICA
É COMO UM JOGO

MÚSICA

O melhor de Calvin Bill Watterson

Recruta Zero Mort Walker

Minduim Charles M. Schulz

Turma da Mônica Mauricio de Sousa

Passatempos

Chico Buarque disse ontem, em
vídeo no seu site, que a nova can-
ção Tipo Um Baião é “trava-lín-
gua” e que teve de editar para
poder cantá-la. “Ao vivo não sei
cantar isso não”, afirmou. “É um
brinquedo, né? Gosto de pensar
em música como um jogo, um
brinquedo. “Se não divertir não
tem graça. É claro!” Segundo
ele, a participação da cantora
Thaís Gulin no seu novo álbum,
Chico (que chega às lojas inte-
gralmente no dia 21) foi natural,
por conta de sua participação
no disco dela. Thaís canta em
Se Eu Soubesse. “Pensei até em
usar a mesma gravação, mas
achei legal fazer outra, ficou
mais como a versão do autor. Na
verdade, é um choro-canção.”

SOLUÇÃO

“A adversidade tem o efeito de despertar talentos que em circunstâncias prósperas
teriam continuado adormecidos.” Horácio

POLÍTICA CULTURAL

1. Principais atividades dos hackers que, recentemente, inves-
tiram contra sites governamentais.

2. (Marisa ...) Atriz do seriado Macho Man - A unidade - Elem.
de comp.: novo - Atar.

3. Hora canônica - Bruxa; maga - Abrev.: doutora.

4. O tálio, em química - Cartão, em inglês - (Pêro ... de Cami-
nha) O escrivão da frota de Cabral - Curva de abóboda (arq.).

5. Sensação bloqueada pela anestesia - Árvore, de flores ama-
relas, de regiões tropicais - Entidade olímpica (sigla)

6. Tipo de crime praticado pela Al-Qaeda - Circulação de veí-
culos em ruas.

7. (Marcelo ...) Apresentador do CQC - Trazer à lembrança -
Semelhante.

8. Núcleo, em inglês - Armação de óculos - Exame criado por
Paulo Renato, ex-ministro da Educação, falecido em 25 de ju-
nho - Cento e um, em romanos.

9. Entidade que congrega jornalistas (sigla) - Invertebrados
como a aranha e a centopéia - Rio russo.

10. Culto; erudito - (... Bull) Equipe da F-1 - Suf. de etanol -
Crustáceo de carne apreciada.

11. Três destaques do time do Santos, tricampeão da Liberta-
dores.

1. A multa que inibe os jogadores de serem facilmente vendi-
dos.

2. Lista - Está (pop.) - (... Bang) Teoria da origem do universo.

3. Fruta-do-conde - Decadência, declínio (fig.).

4. Símb. de termia - Abrev.: cônego - (...-line) Conectado à in-
ternet.

5. Grande quantidade; abundância.

6. Deseja, aspira - Engano; falha.

7. Relento da noite - Abrev.: tenente.

8. Sem coragem; traiçoeiro, medroso.

9. Líquido nutritivo dos vegetais - Ouro, em espanhol.

10. Abrev.: controle automático de cor - Órgão do Banco Cen-
tral (sigla).

11. (... Barroso) Cantora brasileira.

12. Monarca - Em torno; à roda.

13. A lei mosaica - Contr.: em com ele.

14. (Guilherme ...) Compositor de Planeta Água.

15. O ouro, em química - (Tio ...) Personificação dos EUA - Pra-
ça central de SP.

16. Rebelde; incorrigível - Deus, em italiano.

17. Título inglês de nobreza - Orlando Teruz, pintor de "Ne-
gra" - (De ...) De memória.

18. Operação mental, lógica e discursiva.

QUIROGA

● Bem pensado

Roberta Pennafort / RIO

A Petrobras e o Ministério da
Cultura anunciaram ontem as
áreas que receberão investi-
mentos da ordem de R$
14,5 milhões. Seis pro-
jetos serão escolhi-
dos em editais públi-
cos e outros qua-
tro, de relevância
comprovada, como
a Revista de História da
Biblioteca Nacional e as
obras de recuperação do Museu
Nacional de Belas Artes, já têm
recursos garantidos.

O gerente executivo de Comu-
nicação Institucional, Wilson
Santarosa, admitiu que o MinC

teve de insistir com a empresa
para conseguir a quantia. “O
dinheiro está curto. Em 2020,
quando estivermos produzindo
6 milhões de barris de óleo por

dia, vamos ter bastante di-
nheiro para investir na

cultura brasileira”, dis-
se, do lado da ministra
Ana de Hollanda (fo-
to), provocando risa-

das na plateia, formada
por proponentes e inte-

grantes do governo.
As regras dos editais estão em

www.cultura.gov.br. Entre as
áreas a serem contempladas,
estão o circo, as artes visuais e a
economia criativa – uma novida-
de (contará com R$ 1 milhão).

themart@terra.com.br

●✽ oscar.quiroga@estadao.com.br

HORIZONTAIS:1.Ataquesvirtuais.2.Orth,um,neo,unir.3.Noa,feiti-
ceira,dra.4.Tl,card,Vaz,arco.5.Dor,acácia,COI.6.Atentado,trânsi-
to.7.Tas,evocar,tal.8.Core,aro,ENEM,CI.9.ABI,artrópodes,Don.
10.Lido,Red,ol,siri.11.GansoNeymareLéo.
VERTICAIS:1.Contratual.2.Rol,tá,Big.3.Ata,descida.4.Th,con.,on.
5.Fartura.6.Quer,erro.7.Umidade,ten.8.Covarde.9.Seiva,oro.10.
CAC,Copom.11.Inezita.12.Rei,arredor.13.Torá,nele.14.Arantes.15.
Au,Sam,Sé.16.Indócil,dio.17.Sir,OT,cor.18.Raciocínio

AMANHÃ: CRUZADAS
DIRETAS DA COQUETEL

O Deus dinheiro está com os dias contados. O Ocidente adora
atacar os países cujos Estados são regidos por livros sagrados,
porém, se observasse com mais atenção seu próprio umbigo,
perceberia que por aqui também se faz o mesmo. Pelo Deus
dinheiro e seus complexos rituais e dogmas tudo se faz, tudo se
sacrifica, promovendo miséria, ignorância e preconceito tal qual
ocorre nos países em que os livros sagrados servem de base para
as leis da civilização. O dinheiro, tal qual os dogmas religiosos,
não admite questionamento, impõe seu poder sem fornecer expli-
cações nem lógica. O dinheiro é uma religião que hoje em dia não
tem mínima contenção na forma de leis ou regras, pode tudo, é a
maior forma de autoritarismo nunca antes vista na história humana.

AÇÃO CULTURAL DA PETROBRAS
DARÁ R$ 14,5 MILHÕES A PROJETOS

Maria Thereza Martins
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