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PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Siga ordens no ambiente profissional. Contudo, reflita
e analise para ter resultados. Pode bater vontade de
ficar na sua. Bom momento para paquerar. Cor:
abóbora.

Murilo
Benício fala
sobre
gagueira

TOURO
21/4 a 20/5
O dia pode te apresentar amizades e contatos
interessantes. Atenção com bebidas e remédios. No
relacionamento, a relação será profunda e sensual.
Cor: cinza.

GÊMEOS

Murilo Benício marcou presença no programa ‘Encontro’ de ontem e recebeu uma homenagem.
O ator aproveitou para relembrar
a estreia na novela ‘Fera Ferida’ e
o problema com a gagueira.
“Sou gago desde sempre. As
pessoas que são mais próximas
de mim percebem isso. E eu estava começando na Globo. Eu tinha
saído do teatro, de muitos anos,
para estar com pessoas que eu via,
que eu tinha muita admiração”,
explicou.
“Eu estava em uma cena que
eu tinha uma frase, era no meio
de uma discussão da Cássia Kis
com a Julia, e eu fiquei tão nervoso, tão nervoso derrar que quando
eu falei, gaguejei. Aí o diretor falou: ‘isso pode ser legal’. Aí que ele
(personagem) ficou gago”, contou.

21/5 a 20/6
Alguma ideia de como melhorar a sua situação
profissional pode surgir por agora. Tenha cautela com
a saúde. Na conquista, pode pintar um flerte. Cor:
escarlate.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Aproveite o bom momento de sua imaginação.
Grandes ideias podem aparecer para você. Novos
estímulos vão apimentar a vida a dois e melhorar o
clima. Cor: malva.

LEÃO
23/7 a 22/8
Você tem tudo para se divertir neste dia. Há chance de
se dar bem em sorteio ou jogos que envolvam sorte.
Na saúde, se cuide. A paquera e o romance vão estar
em grande fase. Cor: lavanda.

DIVULGAÇÃO/DANIEL PINHEIRO

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
Algumas notícias positivas devem aparecer nas suas
relações. Tome cuidado com excesso de críticas. A
intimidade a dois vai estar num excelente momento.
Cor: verde-musgo.

LIBRA
23/9 a 22/10
Os seus contatos vão se destacar e você vai se dar bem
no trabalho, priorize isso. A sua intuição ficará num
momento bastente forte. No romance, a paz vai reinar.
Cor: preto.

Renata Frisson, conhecida como
Mulher Melão, escolheu esta quinta-feira para estrear no OnlyFans.
Em entrevista ao site UOL, a modelo contou o que a incentivou
na decisão de criar uma conta na
plataforma.
“Decidi entrar no OnlyFans
pela liberdade da plataforma,
para ser eu mesma, sem nenhum
pudor, e ter uma relação muito
mais próxima com meus fãs”, disse. Também explicou que receber
em dólar para produzir conteúdo
erótico a motivou. “Quem não gosta de dinheiro? E se for em dólar,
melhor. Eu não sou hipócrita, gosto de luxo e também gosto do que
faço e do que sou”, brincou.

ESCORPIÃO

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Você terá mais controle sobre o que gasta. Organize as
suas contas. O trabalho vai fluir bem. O papo e a
imaginação vão aprimorar a vida a dois. Cor: verdelimão.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Terá ganhos financeiros, aproveite com cautela.
Grande fase para buscar o autoconhecimento. Se
estiver na pista, vai conhecer gente nova e se divertir.
Cor: branco.

PEIXES
20/2 a 20/03
O convívio social vai entrar numa fase positiva. A sua
mente vai ter grandes ideias, use-as com sabedoria.
No amor, você e o seu companheiro estarão em
sintonia. Cor: preto.

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!

Andressa
Urach e o
hidrogel
SUDOKU

22/11 a 21/12
Você terá mais controle sobre o que gasta. Organize as
suas contas. O trabalho vai fluir bem. O papo e a
imaginação vão aprimorar a vida a dois. Cor: verdelimão.

INSTRUÇÕES:

TORTO: arco, ativo, ceder, cedro, cine, conde, cone, cravo, cria, crivo, eiva,
evitar, feder, fender, feno, ícone, ócio, ocre, oito, ondear, ovário, oviário, raio,
reativo, rede, rico, rito, tarde, tira, voto.

SAGITÁRIO

TORTO

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Seu talento com as palavras vai convencer as pessoas.
Utilize isto no romance. Você pode ganhar dinheiro e
contar com a ajuda da família nas finanças. Cor:
vermelho.

Mulher Melão
no OnlyFans:
‘Sem pudor’

Andressa Urach voltou a falar sobre a infecção que teve após o uso
do hidrogel. Em uma live com o
dermatologista Fábio Gontijo na
noite de quarta, a modelo contou
sobre a experiência que classificou como “traumatizante”.
“Nunca mais, foi traumatizante e não desejo a dor e o desespero nem para o meu pior inimigo”,
contou. A modelo precisou passar por 22 cirurgias de retirada
das substâncias do seu corpo. Ela
não descartou fazer mais procedimentos estéticos, mas deixando
de fora qualquer outro que tenha
aplicação de hidrogel.

