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PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Bom momento para se envolver em atividades
diferentes. Controle o orçamento. Os amigos podem
dar uma força na paquera. O romance ganha mais
animação hoje.

TOURO
21/4 a 20/5
Você fará o possível para conseguir o reconhecimento
que merece. Não aponte os erros dos outros. Vai
encantar o par com seu jeito natural de ser. Aja com
sutileza na conquista.

Ricardo Feghali chega ao velório

Amigos e
familiares se
despedem de
Paulinho, do
Roupa Nova

GÊMEOS
21/5 a 20/6
O espírito de equipe estará em destaque, inclusive no
trabalho. O bom humor aumenta suas chances de se
dar bem na conquista e melhora o romance, evite
entrar em discussões.

CÂNCER

Integrantes da banda
comparecem para dar o
último adeus ao músico
e companheiro. Corpo
do vocalista, vítima da
covid, foi cremado

21/6 a 22/7
Prepare-se para encarar novidades no trabalho. Nas
amizades, uma briga não está descartada. O desejo
vai incendiar o romance ainda hoje. Mostre seu lado
sensual na paquera.

LEÃO
23/7 a 22/8
As parcerias com colegas de trabalho ganham
destaque hoje, junte forças em busca do resultado
desejado! Deixe as cobranças de lado para não
desgastar a vida amorosa.

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
Concentre-se nas tarefas de trabalho que estão
pendentes. Podem pintar boas novas pra quem busca
um serviço. A rotina será a maior vilã a dois. A paquera
deixa a desejar.

LIBRA
23/9 a 22/10
Os astros favorecem os assuntos de casa, resolva tudo
antes de focar em outra coisa. Não será difícil
transformar paquera em romance. Na união, mostre o
lado mais romântico.

MAIS HOMENAGENS

ESCORPIÃO

capricórnio
22/12 a 20/1
Terá disposição para cuidar dos seus interesses,
especialmente os que envolvem dinheiro e trabalho.
Vai querer segurança na paquera. Cuidado com o
ciúme a dois.

aquário
21/1 a 19/2
É hora de mostrar seu lado responsável no trabalho,
fique atento. Bom momento para tomar a iniciativa
na conquista. O romance vai precisar de uma atenção
extra no dia de hoje.

peixes
20/2 a 20/03
Confie no seu sexto sentido. Fuja de pessoas
fofoqueiras e de quem não confia. Mantenha sua vida
amorosa longe das redes sociais. Astral de sedução
domina a paquera.

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!

sudoku

22/11 a 21/12
Sua habilidade de comunicação estará turbinada,
mas problemas não estão descartados no trabalho,
tome cuidado. Um bom papo será sua arma secreta
na vida amorosa, aproveite.

INSTRUÇÕES:

TORTO: abraço, acre, alma, amolar, amplo, arara, arcar, arte, baço,
barca, barra, belo, bemol, broa, cabeça, caça, carcaça, careca, caroço, carro,
carroça, cerca, erro, lema, molar, peça, roça, tear, terraço, traça.

SAGITÁRIO

torto

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Poderá contar com o apoio do pessoal de casa. Só não
deixe parentes se intrometerem demais na sua vida
amorosa. Pode ser que a paquera dê uma patinada,
mas não desista.

Amigos, membros da banda e familiares de Paulo César Santos, o
Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, se
despediram ontem do cantor no
Memorial do Carmo, na Região
Portuária do Rio. À tarde, o corpo
do músico foi cremado. Integrantes do Roupa Nova, como Ricardo
Feghali, Cleberson Horsth e Kiko
compareceram ao velório do amigo para a última despedida.
Paulinho morreu na última segunda-feira, aos 68 anos. Ele estava internado na UTI do hospital
Copa D’Or, na Zona Sul do Rio,
tratando complicações provocadas pela covid-19. O músico foi
contaminado pelo novo coronavírus enquanto se recuperava de
um transplante de medula óssea
feito em setembro. Paulinho tratava de um linfoma. Em novembro
ele voltou a ser internado, dessa
vez diagnosticado com a covid-19.
A cantora Luiza Possi fez uma série
de vídeos no Instagram Stories para
homenagear Paulinho. A artista relembrou o fato de ter cantado “Volta
Para Mim” aos três anos de idade no
Domingão do Faustão.
Luiza atualizou o estado de saúde do pai, o músico Líber Gadelha,
que está internado por complicações da covid-19.
“Oi, gente. Vim aqui prestar minha homenagem ao Paulinho, do
Roupa Nova, que eu amava muito.
Amo muito essa banda desde que
eu nasci. Tem vídeos meus cantando no ‘Faustão’ as músicas do
Roupa Nova com 3 anos. Fica uma
saudade muito grande no peito,
uma tristeza de perder mais um
amigo para essa doença horrorosa. Eu, que estou com meu pai
numa situação mais grave também, confesso que dá cada vez
mais medo. Mas, Paulinho, onde
você estiver, que você esteja bem,
meu amigo, que você esteja em
paz. Um beijo para toda a turma
do Roupa Nova, que deve precisar
de força nesse momento”, disse a
filha de Zizi Possi.
Em seguida, ela retornou para
agradecer o carinho dos fãs e falar
sobre a internação do pai.
“Amores, estou gravando esse
recado aqui porque tem muita
gente que entrou em oração pro
pai e eu agradeço demais. Todo
mundo está me perguntando
como ele está.... É um quadro que
eu ainda não posso dizer nada.
Não tem uma melhora expressiva, ele está na mesma, preciso de
orações, é um quadro muito grave, um estado delicado, então, vamos mantendo nossas orações.
Eu só não dou mais informações
porque eu não tenho”, disse Luiza,
que compartilhou um vídeo cantando a canção “Volta Para Mim”.

