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Reprodução Instagram

PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
O dia trará uma sensação de alívio e o fim de semana
será de lazer com amigos próximos e família! Ótimo
momento para planejar o seu futuro nos campos
profissional e financeiro.

Cleo rebate
críticas
por falar
sobre sexo

TOURO
21/4 a 20/5
Bom dia para cuidar mais de você, seja mudando a
alimentação ou começando uma atividade física. Vai
querer estar na companhia de pessoas queridas. O
amor está no ar, aproveite.

GÊMEOS

Cleo fez um vídeo em seu canal
para falar sobre sexo e reclamou
das piadas maldosas que se popularizaram por ela falar sobre
o assunto abertamente. “Não me
arrependendo de ter falado tanto
sobre isso, até porque esse tema
foi muito mais abordado pelos
outros para que eu falasse. Muita gente me criticou por isso, me
demonizou”, disse.
A artista também ressaltou
que houve muita insistência das
pessoas para que ela abordasse
o assunto em entrevistas e outras aparições. “Eu sempre tratei
esse tema com a naturalidade que
acho que ele deve ser tratado, mas
eu sofri muitas sanções por isso,
muitas delas veladas. Um exemplo é parecer que você só sabe falar disso”, continuou.

21/5 a 20/6
Poderá precisar dar uma parada para avaliar as
dificuldades que está enfrentando. Coloque um ponto
final em uma situação que não lhe agrada, seja no
trabalho ou no amor.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Você irá se voltar para o seu bem-estar e terá vontade
de fazer alguma atividade cultural ou física. Mas
lembre-se de ser prudente com a saúde! Estará livre
para conhecer alguém novo.

LEÃO
23/7 a 22/8
Seu foco estará nas suas vontades, mas cuidado para
não deixar de trabalhar e se prejudicar
financeiramente. Terá disposição para reuniões
familiares ou encontro com o par.

ReproduÃ§Ã£o Internet

sudoku

INSTRUÇÕES:

VIRGEM

Preencha os
espaços com
algarismos de 1 a
9, de modo que
cada número
apareça uma
vez na linha.
O mesmo em
cada coluna.
Nenhum número
pode se repetir
e todos de 1 a 9
se encontram
presentes.

23/8 a 22/9
Excelente dia para tomar uma decisão que está
adiando há algum tempo, inclusive na área da saúde.
Tenha coragem para enfrentar os problemas. Poderá
contar com o apoio de seus entes queridos.

LIBRA
23/9 a 22/10
Sua mente estará ativa, pensando em mil maneiras
de superar as dificuldades que te impedem de crescer
na carreira. Pode querer mudar o visual de forma
radical. Não se prenda à ninguém.

Rafa Kalimann
pede desculpa
por dublar
Mari Ferrer
no TikTok

ESCORPIÃO

capricórnio
22/12 a 20/1
Procure não forçar nenhuma situação, seja no
trabalho ou em família, pois poderá causar conflitos.
Evite brigas e confusões. Exponha seu ponto de vista,
mas sem arrogância.

aquário
21/1 a 19/2
Terá vontade de sair da rotina e respirar novos ares,
aventure-se. É hora de examinar cuidadosamente os
seus projetos que estão em curso. Cuide da sua
aparência e de seu bem-estar.

peixes
20/2 a 20/03
Você se sentirá muito otimista e com vontade de
espantar a preguiça, aproveite para fazer atividades
físicas. Assuntos de saúde poderão incomodar.
Procure estar com amigos.

sudoku

22/11 a 21/12
O dia traz uma energia de recolhimento e você vai
preferir cuidar dos afazeres domésticos e se ocupar da
família e amigos próximos. Afaste preocupações
profissionais, evite se aborrecer.

INSTRUÇÕES:

Devem-se formar
palavras em
todas as direções,
ligando as letras
em sequência
direta, sem
cruzar, pular
ou repetir letra
(para que uma
palavra tenha
letra repetida é
necessário que ela
esteja duplicada
no diagrama).
Damos como
exemplo
uma palavra
encontrada no
diagrama. Só
valem palavras de
quatro letras ou
mais. Na solução,
há 30 formadas
com este
diagrama, mas
se você formar
outras, parabéns!

TORTO: abélico, bicicleta, bico, bilro, bisca, biscate, boca, bota, caricato,
carioca, ciclismo, ciclo, ciclone, cílio, circo, coleta, cólica, conta, etário, licor,
meta, mosca, ricota, seta, silo, taco, tear, teórico, toca, tora.

SAGITÁRIO

torto

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Você se sentirá otimista e terá vontade de concretizar
mudanças importantes em seus objetivos. Vai querer
se dedicar aos cuidados pessoais. Um namoro não
está descartado.

Rafa Kalimann foi detonada nas
redes sociais depois de postar no
TikTok um vídeo em que aparece
dublando a fala de Mariana Ferrer em audiência. Os internautas
ficaram indignados e acusaram
Rafa de usar um momento difícil
na vida de Mariana para ganhar
visualizações na internet.
Mariana Ferrer acusa o empresário André Camargo de Aranha
de dopá-la e estuprá-la em uma
boate em Jurerê Internacional,
em 2018. Na audiência em questão, Mariana foi humilhada pelo
advogado de Aranha e chorou pedindo respeito. Rafa Kalimann
dublou este áudio no TikTok.
Depois das críticas, Rafa Kalimann pediu desculpas e apagou
o vídeo. “Peço desculpas de todo
coração pelo meu último TikTok,
fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem
me alertou”, escreveu no Twitter.
“Rafa Kalimann é a demonstração clara de que não importa
quantidade de seguidores se você
não tem qualidade e noção de conteúdo. Uma mulher que se orgulha dos milhões de seguidores faz
um viral do tiktok usando áudio
da Mari Ferrer pra hitar...”, reclamou uma pessoa.
“Essa Rafa Kalimann é a pior
pessoa que ficou famosa em 2020,
é desumano usar o depoimento
de uma vítima de estupro como
áudio pra vídeo viralizar nas redes
sociais”, disse outro internauta.

