16

Horóscopo
ÁRIES

Passatempo

odiad

Segunda-feira, 3.5.2021 I O DIA

PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Controle bem os seus gastos para não ficar no
vermelho. Evite emprestar grana à toa. Suas ideias
podem ser muito criativas. Controle o ciúme na
relação. Cor: azul-royal.

TOURO

Morre o
cachorro que
contracenava
com Paolla

21/4 a 20/5
Os astros vão gerar tensões chatas em sua vida
pessoal. Alguns imprevistos podem pintar. Confie no
seu sexto sentido. O romance vai exigir calma e
cautela. Cor: azul-celeste.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Pode surgir um desânimo e vai ser difícil se concentrar,
mas se esforce. Evite ambientes agitados para cumprir
as suas tarefas. O amor vai ficar em segundo plano
nesse momento. Cor: lilás.

Em ‘A Força do Querer’, sempre
que era preciso fazer uma incursão numa comunidade, Jeiza,
personagem de Paolla Oliveira, ia
acompanhada de um cão da raça
pastor alemão. Pois bem. Iron
morreu na última sexta-feira e
ganhou homenagem nas redes
da autora da trama, Gloria Perez:
“Iron foi um bravo combatente
do BAC, e também protagonista
de #aForçaDoQuerer, como o fiel
companheiro da PM Jeiza. Aposentou-se com as devidas honras
militares, e hoje (sexta-feira) nos
deixou: é mais uma estrelinha”,
escreveu.
O Batalhão de Ações com Cães
prestou uma homenagem ao cão
lamentando a morte do animal
de dez anos, que se recuperava de
uma cirurgia contra um câncer.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Alguns desafios e aborrecimentos podem prejudicar
bastante o seu dia. Há grande chance de se
decepcionar com algumas parcerias. Você vai arrasar
na paixão. Cor: verde-musgo.

LEÃO
23/7 a 22/8
Amor e carreira vão ser o seu foco nesse momento.
Projetos e objetivos ambiciosos vão dar certo. No
relacionamento, será preciso respeitar as diferenças
um do outro. Cor: bordô.

DIVULGAÇÃO

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
Hoje você vai ter problemas para cumprir alguns dos
seus compromissos. Mantenha a calma diante dos
desafios que aparecerem. Tensões vão dificultar as
suas relações. Cor: escarlate.

LIBRA
23/9 a 22/10
Alguns gastos inesperados podem te preocupar agora.
Tente guardar dinheiro para emergências futuras. Na
paixão, o seu charme estará irresistível para as
paixões. Cor: terracota.

ESCORPIÃO

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Controlar os gastos será o seu grande desafio agora.
Se esbanjar demais, pode acabar contraindo uma
grande dívida, cuidado! Tenha cautela com o ciúmes
na vida a dois. Cor: preto.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Explore a sua inovação no mundo profissional. Alguns
desentendimentos entre você e os parentes podem
surgir, mas tente a calma. Na paquera, a fase vai andar
meio devagar. Cor: salmão.

PEIXES
20/2 a 20/03
Fuja de fofocas e mal-entendidos que venham a
surgir. Proteja bem os seus segredos e evite revelar
seus planos aos outros. No romance, fortaleça a
confiança. Cor: pérola.

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
A comunicação com chefes, colegas e clientes pode
apresentar alguns problemas. Evite brincar com
assuntos sérios. Na união, aja de forma mais
prestativa. Cor: grafite.

INSTRUÇÕES:

TORTO: aorta, apartamento, aroma, astro, atento, carpa, cometa,
crosta, estame, manso, menta, morosa, morte, namoro, orate, pacote,
parte, prata, prosa, rastro, reator, rêmora, rosto, santo, sensata, serena

SAGITÁRIO

TORTO

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
Vários astros estimulam parcerias profissionais.
Aposte no diálogo para obter mais e melhores frutos.
No campo afetivo, vai sentir vontade de compromisso.
Cor: dourado.

Sambistas
recebem
doações de
cestas básicas
A palavra de ordem no mundo do
Carnaval durante a pandemia da
covid-19 é solidariedade. Ontem,
no Sambódromo da Marquês de
Sapucaí, sambistas das escolas do
Grupo Especial e Acesso receberam doações de cestas básicas. A
ação beneficiou mais de 300 integrantes e é fruto de uma parceria envolvendo os projetos sociais
Ritmo Solidário, Barracão Solidário, Bailado Solidário, através da
campanha Rio Contra a Fome, desenvolvida pela secretaria municipal da Juventude, da Prefeitura do
Rio de Janeiro, com a secretaria
de Saúde e a secretaria de Ação
Comunitária (SEAC). As informações são do site “Carnavalesco”.
“Conseguimos hoje (ontem)
ajudar oito escolas de samba, cada
agremiação com 30 cestas básicas,
além do pessoal dos outros projetos
sociais. Em mais de um ano do Ritmo Solidário, a gente já distribuiu
mais de 2.800 cestas. Os sambistas
precisam muito do apoio de todos.
O apoio da campanha Rio Contra
a Fome é fundamental. O secretário (da Juventude) Salvino Oliveira
cedeu todas arrecadações do posto
de vacinação no Sambódromo para
nossas ações sociais. Hoje (ontem),
unimos o Bailado e o Barracão, que
também estão correndo atrás e
precisamos nos fortalecer cada vez
mais”, disse China do Estácio, responsável pelo Ritmo Solidário.
As doações na Marquês de Sapucaí podem ser feitas de segunda a sábado, de 8h às 17h, quando
a pessoa for se vacinar contra a covid-19 ou direto no espaço do Ritmo
Solidário, embaixo do setor 10 da
arquibancadas.

