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PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Hoje você pode esclarecer um mal-entendido com
seus amigos. Atente-se com gastos meio inesperados.
No romance, um sexo apimentado pode pintar. Cor:
prata.

TOURO

Mãe de
Tadeu
Schmidt é
vacinada

21/4 a 20/5
Muita disposição para atingir seus vários objetivos.
Trabalhar com colegas pode te ajudar. O dia vai trazer
algumas reflexões para ir bem na paquera. Cor: azulceleste.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Você vai estar contagiante no dia de hoje. Muita
facilidade para memorizar e aprender. Aposte nos
seus projetos. No amor, divergências podem surgir.
Cor: rosa.

Tadeu Schmidt compartilhou um
post em seu Instagram para falar
da mãe, Janira Bezerra Schmidt,
de 86 anos, que estava na fila para
receber a vacina contra o novo coronavírus. Antes, o apresentador
do “Fantástico” fez um apelo para
que a fila preferencial na ordem
da vacinação fosse respeitada.
“Eeeeeebaaaaaaa!!! Dona Janira
foi vacinadaaaaaaa!!! Que bom,
mãe!!! Agora, é continuar com os
mesmos cuidados. A senhora ainda não está com anticorpos, eles
só aparecem daqui a algum tempo. E, mesmo quando a senhora
estiver protegida, vai ter que continuar protegendo quem ainda
não tiver sido vacinado. Mas saber que a senhora tomou a vacina
é bom DE-MAAAAIS!!!”, escreveu.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Um presente ou uma grana inesperada podem marcar
seu dia. Evite gastos desnecessários. Sua
sensualidade deve atrair muitos admiradores na
paquera. Cor: violeta.

LEÃO
23/7 a 22/8
Seus relacionamentos profissionais serão bem
produtivos. O clima em família pode trazer alguns
problemas. No romance, evite remoer mágoas. Cor:
azul-claro.

Reprodução

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
Ótimo momento nas finanças. Dedique-se e receberá
recompensas. Aposte em conversas na sua rotina. Na
vida a dois, decisões importantes serão tomadas. Cor:
lilás.

LIBRA
23/9 a 22/10
Algum desentendimento com parentes pode vir a
aparecer. Dialogue e encontre a melhor solução. A fase
pode ser animada nas paqueras. Use seu charme. Cor:
pink.

ESCORPIÃO

capricórnio
22/12 a 20/1
Fique atento que uma boa notícia no mundo do
trabalho pode surgir. Se pintar ciúme de amigo, pode
ser sinal de que a amizade está virando paixão. Cor:
preto.

aquário
21/1 a 19/2
O dia será bom para focar nos estudos. A vontade de
alcançar o sucesso vai te fazer investir . No
relacionamento, o amor vai se destacar mais. Cor:
amarelo.

peixes
20/2 a 20/03
Algumas decepções com seus amigos podem
acontecer. Cuidado com as fofocas. No romance, o
namoro a distância pode deixar seu coração inseguro.
Cor: pink.

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!

Zeca Pagodinho surpreendeu os
seguidores na tarde desta terçafeira ao publicar uma foto ao lado
do neto Noah. Isso porque, na
imagem, o cantor aparece vestido com um dos personagens do
mangá ‘Naruto’.
“Vovô Naruto! Hoje foi dia de
farra com o neto Noah! Zeca se
transformou no ninja do mangá,
tipo uma história em quadrinhos
japonesa! Conexão Xerém - Japão!”, escreveu Zeca na legenda.
Os fãs, claro, adoraram a surpresa. “O melhor que nós temos”,
escreveu uma. “Nem assisti Naruto, mas achei fofo”, revelou outra. “Cerveja e jutso”, brincou um
terceiro.

Cesar Filho
testa positivo
para Covid-19
sudoku

22/11 a 21/12
O trabalho em equipe pode gerar excelentes
resultados. Você vai sentir um grande desejo de
relaxar. Na vida a dois, melhore o diálogo. Cor:
vermelho.

INSTRUÇÕES:

TORTO: agente, ameno, anis, anseio, ereta, eterno, gema, gemer, gene,
gênio, gente, gerânio, hino, honra, íngreme, materno, megera, meter, naipe,
negar, negra, pena, pinga, pingente, raio, reta, seio, viagem, vinagre,
vinagrete.

SAGITÁRIO

torto

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Dormir até mais tarde ou ficar num lugar tranquilo
podem te fazer feliz. Não deixe preocupações
domésticas prejudicarem sua relação amorosa. Cor:
pink.

Zeca
fantasiado
para o netinho

Aos 60 anos, Cesar Filho foi diagnosticado com o novo coronavírus. O apresentador deu a notícia
ontem através de seu Instagram.
“Infelizmente, testei positivo
para a Covid-19. Graças a Deus,
estou muito bem. Vou me afastar
um pouco aqui das redes sociais
para poder repousar e retornar
o quanto antes. Muito obrigado
pelo carinho e preocupação. Em
breve, com as bençãos de Deus,
estaremos juntos”, escreveu ele na
legenda, dizendo que teve dor no
corpo sábado e elevação de temperatura, até o vírus ser detectado.

