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OSCAR MUDARÁ
SUA PREMIAÇÃO

Estãovagas ascadeiras22e37, de Ivo Pintanguy eFerreira Gullar
DAS AGÊNCIAS

A Academia Brasileira de Letras promete ter uma semana agitada como não se via há
tempos. Na quarta e na quintafeira, o palacete vai receber
eleições de novos membros,
em substituição aos falecidos
Ivo Pitanguy, na cadeira 22, e
Ferreira Gullar, na cadeira 37.
Uma das razões para o duplo pleito foi outro fato inusitado: em novembro do ano passado, a sucessão de Pitanguy terminou sem vencedor. Os principais concorrentes (o poeta e
filósofo Antonio Cicero e o
cientista político e ex-ministro
da Cultura Francisco Weffort)
não alcançaram o número mínimo de votos para a vitória.
Então, o processo eleitoral foi
reiniciado.
Na quarta-feira, a eleição para a cadeira 22 será refeita,
porém com outros candidatos.
O favorito é o escritor e diplo-

DIVULGAÇÃO

Antonio Cicero disputa agora a cadeira que era de Ferreira Gullar

mata potiguar João Almino, autor dos premiados “As cinco
estações do amor” (Record) e
“Cidade livre” (Record). Ele
concorre com Osmann de Oli-

veira, José Itamar de Abreu
Costa, Antonio Spyer de Mourão Matos e Juarez M. Avelar.
Disputa. Antonio Cicero, num

Cruzadas

primeiro momento, se inscreveu para concorrer novamente
à sucessão de Pitanguy. Depois, passou a disputar a cadeira 37, vaga com a morte de
Ferreira Gullar.
Ainda que tenha apoio, Cícero deve enfrentar uma eleição
tão ou mais difícil do que a
anterior. Isso porque o seu principal adversário na disputa pela cadeira 37 é o historiador
Arno Wehling, presidente do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, autor de “Formação do Brasil Colonial” (Nova
Fronteira).
Correndo por fora na disputa pela carreira 37, de Gullar,
está Antônio Campos, Felisbelo
da
Silva,
Batista
D’Obaluayê, Rossini Corrêa,
Antonio Martins de Araújo,
Adenildo de Lima, José Roberto Guedes de Oliveira, Diego
Mendes Sousa, Luisinha Dias
de Valois Santos e Eloi Angelos Ghio D’Aracosia. l

DIVULGAÇÃO

Após gafe histórica, Cheryl Boone Isaacs critica auditoria
DAS AGÊNCIAS

Após um dos capítulos mais
confusos da história da entrega do Oscar, Cheryl Boone
Isaacs, presidente da Academia de Hollywood, enviou um
comunicado informando aos
membros da organização que
“mudanças serão implementadas para garantir que isso não
aconteça novamente”.
No documento, ela chamou
o episódio de “final caótico” e
destacou o fracasso da Pri-

Sudoku

cewaterhouseCoopers, responsável pela auditoria da
premiação, e a sua “demora em
interferir na situação”.
Ainda segundo a presidente, a empresa assumiu toda a
responsabilidade pelo erro e
afirmou que haverá mudanças
no esquema da premiação.
Mas não foram reveladas quais
seriam essas.
Cheryl, por outro lado, afirmou estar orgulhosa do trabalho de sua equipe e disse que
Jimmy Kimel foi impecável. l
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Passatempo de lógica, não necessita de operações matemáticas.Complete cada
tabuleiro (de nove quadrados) preenchendo os espaços vazios com os números
de 1 a 9, de modo que eles não se repitam em nenhuma fileira vertical, nem
horizontal, nem em cada quadrado

VERTICAIS: 1. Diz-se da lama usada na
pavimentação de ruas e estradas - Clínica
de emagrecimento. 2. Pressão sobre o
botão do mouse, do computador - (Fig.)
Retirar a produção agrícola transportando e colocando no mercado. 3. Um alimento feito com cereais, frutas frescas, mel
etc., geralmente tomado no desjejum Inseto caseiro muito comum, com um só
par de asas. 4. Lions Club - Aproximar - O
grande rio que atravessa a estepe e a tundra da Sibéria ocidental. 5. Não gordo Determinar um preço. 6. Palmeira de frutos roxo-escuros de polpa comestível,
assim como o palmito - A região bíblica de
Nazaré. 7. Prejudicar, estragar - Espetáculo teatral. 8. Expressar o próprio ponto de
vista - Servente, não professo, de comunidade religiosa. 9. A resposta que interpretava o desejo dos deuses - O mundo dos
que se foram.

NIVEL DIABÓLICO

HORIZONTAIS: 1. Acalmado, 2. SL, Caçapo, 3. Fim,
Ganir, 4. Aquariana, 5. Lusco, Rac, 6. Teló, Ru, 7. Iscar,
8. Cê, Toledo, 9. Asmático, 10. Coralina, 11. SOS, Retal,
12. Paco, Iate, 13. Arábia, OM.

AFETO
Este é um bom dia para honrar os mais velhos ou seus
entes queridos: um telefonema para a sua avó, uma
visita ao avô... É realmente
a melhor época do mês para
manter os seus mais profundos laços indissolúveis.
Além disso, você tem tempo: são alguns dias de descanso antes de novas aventuras.

1.

‘Cabaré 2 - Night Club’
Leonardo e Eduardo Costa

Clássicos que fizeram sucessos nas
décadas de 1980 e 1990 ganham
interpretação de duas vozes do sertanejo: Leonardo e Eduardo Costa.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Asfáltica, Spa, 2. Clique, Escoar, 3. Musli,
Mosca, 4. LC, Acostar, Ob, 5. Magro, Cotar, 6. Açaí, Galileia, 7. Danar, Récita, 8. Opinar, Donato, 9. Oráculo,
Além.

horóscopo

HORIZONTAIS: 1. Sossegado, tranquilizado. 2. As iniciais da atriz Loren, de "Travessia de Cassandra" - Coelho novo. 3. A última palavra do romance ou do filme - Soltar, o cão, seus gritos lamentosos. 4. Nascida sob o décimo primeiro signo do zodíaco. 5. Que só tem um olho - O centro de...
Caracas. 6. O músico paranaense Michel,
do sucesso "Ai Se Eu Te Pego" - O rutênio,
entre os químicos. 7. Açular cães. 8. C Nome de duas cidades, uma no Paraná e
outra em Minas Gerais. 9. Pessoa que sofre de certo mal respiratório que se manifesta por acessos. 10. A escritora Cora
(1889-1985), de "O Tesouro da Casa Velha". 11. Sinal internacional de socorro Referente ao intestino grosso terminal.
12. O estilista espanhol Rabanne - Um barco de luxo. 13. A maior península da Terra
- As iniciais do poeta pernambucano Mariano (1889-1958).

2.

‘Galinha Pintadinha 5 - 10
Anos’ - Galinha Pintadinha

3.

‘1977’
Luan Santana

4.

‘Clássico’ - Bruno & Marrone & Chitãozinho & Xororó

5.

‘10 Anos’
Jorge & Mateus

6.

‘O Grande Encontro’
Alceu, Elba & Geraldo

7.

‘Abraçar e Agradecer’
Maria Bethânia

8.

‘Authentic Games e Seus
Amigos’ - Authentic Games
e Seus Amigos

9.

‘Trilha Sonora da Vida’
Trilha Sonora da vida

10.

‘Simone & Simaria Live’
Simone & Simaria

ÁRIES
Você estará em clima de
gentileza, compreensão e
ternura. Isso vai mudar
radicalmente a sua atitude de
amar. Aproveite isso ao
máximo e não se afaste. Você
vai passar um tempo muito
agradável.

CÂNCER
Você está com um
humor excelente e com uma
disposição afetuosa. Isto
significa que você será capaz de
colocar seus planos em prática.
É hora de começar a trabalhar
no seu interior e aperfeiçoar
detalhes de sua vida amorosa.

LIBRA
Não invente problemas
que só resultam de dúvida e
suspeita. É um sinal de falta de
auto-confiança. Concentre-se
na realidade. Você está
chegando ao fim de uma fase
horrível. Bons ventos estão a
caminho.

CAPRICÓRNIO
Você irá direto ao
ponto, basta seguir os seus
instintos e isso estará a seu
favor. Não tem sentido ser tão
meticuloso, você está
desperdiçando tempo e
energia. A paciência é o seu
maior trunfo.

TOURO
Novos caminhos se
abrirão em sua vida amorosa,
seja a partir de um encontro
marcante ou algo que
despertará dentro de você... O
sol está brilhando, abra as suas
asas! Aproveite.

LEÃO
O papel do seu parceiro
é importante, pois hoje ele fará
com que você revele um de
seus mais profundos medos. É
hora de jogar fora a máscara
que você está vestindo de uma
vez por todas.

ESCORPIÃO
A sua necessidade de
estabilidade o torna menos
aberto a oportunidades de se
divertir. Você pode acabar com
isso se deixar simplesmente
que as coisas sigam o seu curso.
Cuide melhor da sua saúde.

AQUÁRIO
Você vai entender
melhor os valores do seu
parceiro e como sua mente
funciona. Sua capacidade de se
adaptar será a sua melhor
qualidade. Ouça o seu parceio
sempre.

GÊMEOS
Haverá uma mudança
em sua vida amorosa e é
através do diálogo que você vai
estabelecer as bases dessa
mudança que você espera
fazer. Um novo encontro pode
mudar tudo.

VIRGEM
A incompreensão
dominará a sua vida emocional.
Você deseja ser sábio para
superar rapidamente as
questões importantes hoje,
mas certifique-se de que não
existam mal-entendidos.

SAGITÁRIO
Há uma sugestão de
desafio no ar. A atenção que
está sendo solicitada de você é
bem fundamentada, então a
aceite. Cabe a você usar o seu
sentido estratégico para a sua
vantagem.

PEIXES
As perguntas certas
virão à sua mente e você verá as
coisas mais claramente em sua
vida amorosa. Seu otimismo
será contagioso e lhe ajudará a
iluminar o caminho a seguir.
Aproveite o tempo para viver!

