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ARMÁRIO DE LETRAS

A FILHA PERDIDA/ ELENA
FERRANTE

DISCOBIOGAFIA LEGIONÁRIA /
CHRIS FUSCALDO

O FIM DO HOMEM SOVIÉTICO
/ SVETLANA ALEKSIÉVITCH

COSA NOSTRA NO BRASIL /
LEANDRO DEMORI

ULTRA CARNEM / CESAR
BRAVO

MODA COM PROPÓSITO /
ANDRÉ CARVALHAL

BOA NOITE, DARTH VADER /
JEFFREY BROWN

A obra narra a história
de uma professora
universitária
de
meia-idade com duas
filhas criadas. Ela é libertada dos papéis
que lhe foram atribuídos e sai em busca de
redescobrir a si mesma. Mas se configura
como uma difícil experiência de confronto
com o passado. Intrínseca/ 174 pág/ R$
34,90

Relato com histórias,
bastidores e curiosidades das gravações de
todos os álbuns da Legião Urbana. Episódios que vão do primeiro LP aos discos
póstumos, passando
pelos trabalhos solo e
coletâneas com Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos,
Renato Rocha e outros
convidados. LeYa /
216 p. / R$ 39,90

Prêmio Nobel de Literatura de 2015, a jornalista ucraniana Svetlana Aleksiévitch cria
em seus livros grandes
painéis nos quais dá
voz a todos os envolvidos em suas monumentais reportagens.
Aqui, ela investiga a
dissolução da mentalidade soviética. Companhia das Letras/ 600
p./ R$ 64,90/ E-book:
R$ 39,90

O livro reportagem
conta a história de
Tommaso Buscetta,
delator da Cosa Nostra, que condenou centenas de mafiosos.
Preso duas vezes no
Brasil e torturado pela
ditadura militar, ele foi
também um dos responsáveis por incluir o
Brasil na rota internacional do crime. Companhia das Letras /
288 p. / R$ 39,90

Legítimo representante dos novos autores
do terror nacional,
Bravo amplia neste livro a mitologia do anterior, Além da Carne.
Pactos
demoníacos
(selados em latim, claro) e intrigas entre o
céu e o inferno dão a
tônica dos quatro contos
apresentados.
Sangue, rituais, sexo e
muito terror. Darkside/ 384 p./ R$ 49,90

Com o argumento de
que o mundo está cada
vez mais conectado e
que a moda conquistou espaço na vida das
pessoas, o livro mostra que ela deve ser
produzida e consumida com equilíbrio. Por
meio da sustentabilidade, comércio justo,
consciência social e
cultural. Editora Paralela/ 414 páginas / R$
49,90

Nem o Lado Negro da
Força é suficiente na
hora de Darth Vader
botar as crianças Luke
e Leia para dormir.
Nesta nova HQ indicada para crianças, o Lorde Sombrio dos Sith
passa maus bocados
nas mãos do quadrinista Jeffrey Brown
(Academia Jedi). Fofura e bom humor para
jovens padawans. Aleph/ 64 p./ R$ 32,90

CURTAS
Guitarrista do Sabbath vai retirar nódulo

Ingressos à venda para Coquetel Molotov

Tony Iommi fará uma cirurgia
na garganta para remover um
nódulo. Segundo o guitarrista
do Black Sabbath, que luta há
anos contra um câncer, ainda
não se sabe se o caroço encontrado recentemente tem
relação com sua doença. A informação foi confirmada por
ele em uma entrevista ao jornal irlandês Irish Times. "Fui
fazer um exame de rotina há
quatro semanas e o médico
me disse que encontraram algo na minha garganta. Quando voltar para a Inglaterra, no

A edição 2017 do No Ar Coquetel Molotov na capital
baiana vai acontecer em 14 de
janeiro, no Museu do Ritmo,
no Comércio. Para marcar a
edição em Salvador, o festival
inicia uma venda promocional
de ingressos pelo valor de R$
10 pelo site www.sympla.com.br até o anúncio da
grade completa da programação. Entre os artistas confirmados, a cantora Ava Rocha e
a banda baiana OQuadro são
algumas das atrações que farão parte do lineup do evento.

ASTROLOGIA

próximo mês, farei uma cirurgia para retirar esta coisa da
parte de trás do meu nariz”,
afirmou.

Tony Iommi esteve
recentemente no
Brasil, na turnê de
despedida do
icônico grupo

O Coquetel Molotov é uma
realização da Maré Produções
Culturais em parceria com a
Coda Produções Artísticas.

A cantora Ava
Rocha e OQuadro
são algumas das
atrações
confirmadas

Palhaça lança livro
hoje, na Troppos

Nova obra de
Carlito Azevedo

O livro Pedagogia da Bobagem – Uma oficina de palhaço
para adultos com deficiência
intelectual será lançado hoje,
às 18 horas, na Tropos (Rio
Vermelho). A autoria é da palhaça e professora baiana Laili
Flórez, do grupo de palhaçaria
e arte de rua Nariz de Cogumelo. Publicado pela Editora
Prismas (SP), o livro traz as
reflexões da dissertação do
mestrado realizado por Laili
na Ufba. No lançamento, a
obra será vendida a R$ 35.

O poeta carioca Carlito Azevedo lança o Livro das Postagens (Editora 7letras), com
sessão de autógrafos, hoje, a
partir das 19 horas, na Boto-cor-de-rosa Livros, Arte e
Café, na Barra. A obra é dividida em dois poemas longos: o primeiro é uma espécie
de prólogo; o segundo poema, que dá título ao livro, é
cortado por citações, imagens, paráfrases, postagens e
frases recebidas por carta, telegrama, e-mail e inbox.

PALAVRAS CRUZADAS

BEM ZEN

ROBERTO S. FERREIRA

Envie o código do seu signo para 50010 e receba a previsão do Bemzen (www.bemzen.com)
no seu celular. Apenas R$ 0,10+imp. por msg (1/dia). Serviço disponível para as operadoras
Claro, Oi, TIM e Vivo

palavrascruzadas.com.br

FÁCIL

Prudência e solidariedade As mulheres nascidas neste dia estão inclinadas à

devoção, prezam pelo caráter, pela sabedoria e pela moralidade. A natureza exerce fascinação sobre elas,
seja na forma de animais ou plantas. Quando assumem posições de liderança todos se beneficiam, pois
são chefes solidárias e compreensivas. Essencialmente prudente, podem ser lentas para fazer amizades.
Os homens nascidos neste dia parecem desconhecer a vaidade, o orgulho, a arrogância e o egoísmo, seu
maior desejo é servir aos outros. É realizando seu trabalho que encontram sua satisfação pessoal, mantém boas relações com seus colegas, mas os outros não entendem a profundidade de suas emoções.

ÁRIES

21/3a20/4

Dia positivo. Tudo deverá acontecer
conforme suas expectativas, mantenha o foco em seus objetivos.
Tranquilidade ao lado da pessoa amada. Faça
atividades regularmente. Cor: marfim [ATARIES]

GÊMEOS

21/5a20/6

Dia estável. Mostre suas ideias a
pessoas que poderão ajuda-lo a colocar em prática. Sensualidade em
alta na vida afetiva, surpreenda a pessoa amada.
Evite a sobrecarga. Cor: cinza [ATGEMEOS]

LEÃO

22/7a22/8

Dia complicado. Prepare-se, há grande chance de prejuízos nos negócios.
Falta de entendimento pode acabar
com seu romance, não imponha sua vontade.
Cuidado com excessos. Cor: vermelha [ATLEAO]

LIBRA

23/9a22/10

Dia complicado. Questões envolvendo familiares próximos o preocuparão e devem deixa-lo desatento
em relação ao trabalho. Não dê ouvidos a intrigas
na relação. Saúde: estável. Cor: rosa [ATLIBRA]

SAGITÁRIO

22/11a21/12

Dia bom. Uma viagem de negócios
pode ser decisiva para alavancar sua
carreira, não tenha medo. Um novo
romance surgirá de forma inesperada. Vigie sua
taxa de colesterol. Cor: lilás [ATSAGI]

AQUÁRIO

21/1a19/2

Dia regular. Não imponha sua vontade aos demais, decida questões
importantes com a equipe. Tendência
a distanciamento da pessoa amada. Procure um
novo esporte. Cor: marrom [ATAQUA]

TOURO

21/4a20/5

Dia positivo. Bom momento para
começar um empreendimento, mas
peça orientação antes de investir.
Tendência a um novo relacionamento. Saúde :
sem problemas. Cor: creme [ATTOURO]

CÂNCER

21/6a21/7

Dia regular. Não faça mudanças na
vida profissional e pessoal, canalize
sua energia nas tarefas rotineiras.
Não deixe o ciúme atrapalhar seu relacionamento. Dores nos rins. Cor: azul [ATCANCER]

VIRGEM

PARA JOGAR Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Cada jogo
dura de 10 a 40 minutos, dependendo do nível de dificuldade e
da experiência do jogador. O objetivo do jogo é completar todos
os quadrados, utilizando números de 1 a 9. Para completá-los,
siga a regra: Não pode haver números repetidos nas linhas
horizontais e verticais, assim como nos quadrados grandes.

23/8a22/9

Dia estável. Evite fazer críticas aos
colegas para não gerar mal-estar na
equipe. A pessoa amada se mostrará
compreensiva com suas dúvidas. Reserve tempo
para descansar. Cor: branca [ATVIRGEM]

ESCORPIÃO

23/10a21/11

Dia instável. Adie a resolução de
assuntos jurídicos, procure alguém
experiente. Resolva qualquer mágoa
do passado para melhorar sua relação. Não perca
a paciência à toa. Cor: amarela [ATESCORP]

CAPRICÓRNIO

22/12a20/1

Dia estável. Procure um investidor
que possa ajuda-lo a iniciar um empreendimento. Não seja autoritário
ou poderá afastar a pessoa amada. Alimente-se
de forma equilibrada. Cor: laranja [ATCAPRI]

PEIXES

SOLUÇÕES

20/2a20/3

Dia bom. Sua ânsia por mudanças
estará mais elevada, controle sua
impulsividade. Harmonia na vida afetiva. Procure um nutricionista, comece uma reeducação alimentar. Cor: bordo [ATPEIXES]

TIRAS
HAGAR Chris Browne

SUDOKU

ROCK SUJO Bruno Aziz

