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REPRODUÇÃO / TV GLOBO

PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
A Lua facilita bastante a sua comunicação, algo muito
útil para o trabalho. Faça contato com os seus amigos.
No romance, muito companheirismo vai surgir. Cor:
preto.

TOURO
21/4 a 20/5
Ótimo momento para as suas finanças, aproveite.
Você pode conquistar uma promoção no seu emprego.
Na paquera, a exigência marcará os flertes. Cor:
branco.

‘BBB 21’:
Arthur fala
da ‘saidinha’
ao hospital

GÊMEOS
21/5 a 20/6
O campo astral aumenta seu desejo de se aventurar
por aí. Cuidado com a pandemia e com a saúde. No
romance, estimule o diálogo com o seu parceiro. Cor:
azul.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Livre-se de algumas energias que estão te
atrapalhando. Enfrente seus problemas e confie na
sua intuiçãos. Na vida a dois, a intimidade vai
esquentar. Cor: cinza.

LEÃO
23/7 a 22/8
A Lua favorece as amizades e parcerias que estão por
vir. Relações profissionais e pessoais estarão em
harmonia. A estabilidade irá surgir na relação. Cor:
amarelo.

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
A carreira será a sua prioridade hoje. Terá que se
esforçar bastante, mas vai ter resultados. Na vida a
dois, uma conquista conjunta vai pintar. Cor: azulclaro.

LIBRA
23/9 a 22/10
Você vai aprender muitas cosias novas no dia de hoje.
Junte-se aos seus colegas que muitos bons frutos
podem vir a surgir. Seu charme vai atrair na paquera.
Cor: lilás.

ESCORPIÃO

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Vários astros indicam boas oportunidades
profissionais hoje. Aumente a sua produtividade e
aproveite. No amor, desfrute da estabilidade com o
par. Cor: vermelho.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
O campo astral vai te proporcionar atividades
prazerosas. Fortaleça as suas relações e desfrute da
sorte. Namore e se divirta bastante na relação. Cor:
prata.

PEIXES
20/2 a 20/03
A Lua fortalece o convívio com a sua família. Tenha
cuidado com fofocas e mentiras, abra os olhos.
Namorar escondido pode ser bem estimulante para
você. Cor: vermelho.

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!

SUDOKU

22/11 a 21/12
No trabalho, una-se aos seus colegas. Sua criatividade
vai te ajudar bastante hoje. Na conquista, o dia é
ótimo para abrir seu coração e se declarar, mas tenha
cautela. Cor: pink.

TORTO

TORTO: animado, arte, cadela, cera, corte, crânio, cravo, dano, doca,
dominar, ledo, mineral, moeda, móvel, navio, nível, noiva, nova, novelo,
ocre, orla, polvo, prole, raio, renal, tenro, trave, valor, vela, vodca.

SAGITÁRIO

REPRODUÇÃO

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Excelente dia para realizar uma faxina na casa e se
livrar do que não usa mais. Se possível, doe o que
estiver em bom estado. Na vida a dois, astral positivo
e muita diversão. Cor: laranja.

Durante a prova do líder do ‘BBB
21’, na quinta-feira, Arthur Piccoli
acabou machucando o ombro. Por
isso, o brother precisou deixar o
confinamento e se dirigir a uma
unidade hospitalar por volta de 1h
da manhã de ontem. Ao retornar
ao reality show, às 5h, o brother
foi recepcionado por Karol Conká
e João Luiz.
Questionado por Projota e Carla sobre o estado do seu ombro,
o brother respondeu: “Sem uns
ligamentos, mas estamos aí”, disse. “Demorou pra caramba para
colocarem (o ombro) no lugar. Eu
estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância”,
prosseguiu.
Ele ainda disse que terá de ficar com o ombro imobilizado por
alguns dias. “Duas semanas de
tipoia. Só tirar para lavar e vida
que segue. Fiquei com soro, que
doideira. Vida normal. Eu fiz até
ressonância. Fui bem atendido”,
relatou.
O crossfiteiro ainda detalhou
pontos curiosos da sua “saidinha”
e disse ter sentido como se fosse
uma estrela. “Foi engraçado na
ressonância. O médico chegou
para mim e falou assim: ‘nada que
contenha metal. Está com carteira, chave ou celular?’ e todo mundo começou a rir”, lembrou.
Em seguida, o participante confessou que ficou surpreso com as
pessoas sabendo de seu nome
antes de qualquer apresentação.
“Velho, muito engraçado, ninguém podia pegar o telefone. Eu
me senti muito popstar lá. Todo
mundo sabia o meu nome antes
de eu falar”, completou ele.

Sarah diz que
não vota em
Karol Conká
Após vencer a prova do líder,
Sarah conversou com Juliette e
Gilberto sobre estratégias para o
paredão. Com o poder de indicar
alguém direto à berlinda, a brasiliense não omitiu. “A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu
vou mandar ela”.
“Eu não a vejo como uma pessoa
100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome,
mas falei para ele (Gil): ‘tem uma
pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto’, mas
não queria falar quem era até eu ter
certeza. Quando vi a briga dela com
ele, que a vi fazendo assim para ele,
indo com o peito aberto, falei: ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’”, justificou Sarah.

