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Quinta-feira, 11.3.2021 I O DIA
REPRODUÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Grandes sonhos podem surgir. Conte com o apoio dos
seus amigos. Mal-entendidos ou discussões devem
atrapalhar seus planos na paquera. É um dia para lidar
com imprevistos financeiros. Cor: sépia.

TOURO
21/4 a 20/5
Hoje Você vai querer dar um grande passo. Muito
empenho no trabalho, pode causar uma boa
impressão nos chefes. Alimente seu lado mais
sonhador. No amor, a relação melhora. Cor: dourado.

Anitta posa
com adesivo
nos seios
para revista

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Expandir seus conhecimentos é uma ótima pedida.
Seu lado mais competitivo e ambicioso virá à tona.
Será complicado se dar bem na conquista. Cor: azulceleste.

Anitta é capa da nova edição da
revista ‘Elle Brasil’. Na publicação, a cantora aparece de topless,
apenas com adesivos cobrindo os
seios. Na imagem, Anitta também
posa ao lado de um cavalo. A cantora recebeu inúmeros elogios.
“Muito deusa”, disse um seguidor. “Porr*, mãezinha”, comentou
Pabllo Vittar.
A edição de março da ‘Elle’
é uma homenagem aos 50 anos
de carreira do fotógrafo Bob Welfenson e terá mais três capas.
Além de Anitta, estão na edição Mano Brown, Maria Bethânia,
Taís Araujo e a modelo Caroline
Trentini.

CÂNCER
21/6 a 22/7
O astro promete movimentar a sua vida. Invista no seu
crescimento pessoal e colha os frutos. A desconfiança
pode surgir na vida a dois. A autoestima passa por
renovações. Cor: azul.

LEÃO
23/7 a 22/8
Aproveite as boas energias para os relacionamentos
em geral. O trabalho em equipe tem boas chances de
render. A experiência pede autovalor e uma nova
atuação administrativa. Cor: magenta.

REPRODUÃ§Ã£O

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
Organize o que precisa fazer e se dedique. O astral
recomenda cuidar da saúde. A Lua favorece os
relacionamentos. Só evite implicar demais. Tenha
atenção com imprevistos e com conflitos. Cor: gelo.

LIBRA
23/9 a 22/10
Tarefas feitas de forma coletiva vão estar num bom
momento. É importante expressar o que deseja para
lidar com o autovalor. As redes sociais podem ajudar
na conquista. Cor: mostarda.

William Bonner chamou a atenção
dos telespectadores do ‘Jornal Nacional’, na terça-feira, ao noticiar
que o governo de Jair Bolsonaro
(sem partido) formalizou um pedido de ajuda à China. Após a exibição
da matéria em que o governo Bolsonaro diz solicitar a compra de 30
milhões de doses da vacina contra a
covid-19, Bonner ironizou: “O Brasil
precisa de vacina, e está pedindo
ajuda para quem? Para a China!”.
O tom do jornalista tem relação com as críticas frequentes que
o governo Bolsonaro tece à China.
Durante a pandemia, o presidente,
por exemplo, culpou o país por não
ter contido o vírus e rejeitou inúmeras vezes vacina chinesa.

ESCORPIÃO

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Cuide das suas finanças. Não abuse do cartão de
crédito para evitar prejuízos. Alguém que conheceu
nas redes sociais pode despertar seu interesse. Cor:
branco.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
A Lua vai te energizar. Foque nas suas tarefas. O seu
esforço pode render uma grana extra. A
possessividade pode causar problemas no romance.
Cor: azul-petróleo.

PEIXES
20/2 a 20/03
Confie em sua intuição e fique longe de gente invejosa.
Confie nas suas qualidades, mas tome cuidado com
sua sinceridade. Seu jeito bem-humorado ajuda você
a se destacar na conquista. Cor: branco.

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!

BBB: Risada da
produção após
bronca em Fiuk
SUDOKU

22/11 a 21/12
Você terá facilidade para se expressar. Boas chances
no trabalho podem aparecer. Será mais fácil você se
destacar na paquera, mesmo a distância. Cor:
vermelho.

INSTRUÇÕES:

TORTO: ameba, amor, aorta, arte, ator, batom, esmo, íris, maio, mais,
marota, marta, meta, metro, mora, mortal, mote, osso, raio, ramo, riso,
rota, rosar, sair, seta, siri, soma, sósia, tora, temor.

SAGITÁRIO

TORTO

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
A família pode te ajudar a conquistar novas
oportunidades profissionais. O astral acentua a sua
criatividade. No romance, podem acontecer brigas.
Cor: vermelho.

No ‘JN’, Bonner
ironiza pedido
de Bolsonaro

A produção do ‘BBB 21’ conversou
com os brothers e deu uma bronca
em Fiuk na tarde de terça-feira. O
ator estava cortando as unhas em
um dos quartos da casa, e a produção avisou que a higiene pessoal deveria ser feita no banheiro.
Logo após a bronca, o áudio de alguém caindo na gargalhada vazou
para os participantes. Surpresos,
os brothers também começaram
a rir muito. “Quê?”, disse Gilberto
após o áudio da risada vazar. Projota e o economista estavam na
cozinha e correram para o quarto
na tentativa de entender o que tinha acontecido.  

