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Quarta-feira, 5.5.2021 I O DIA
DIVULGAÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
O silêncio será um bom aliado na vida profissional.
Pode tomar uma decisão bastante importante.
Cuidado com brigas desnecessárias no
relacionamento. Cor: branco.

TOURO
21/4 a 20/5
Foque em trabalhos em equipe. No emprego, as
conversas serão extremamente produtivas. Nos
assuntos do coração, pode se envolver com alguém da
turma. Cor:preto.

Danilo
Gentili testa
positivo para
covid-19

GÊMEOS
21/5 a 20/6
A Lua desperta em você um desejo enorme de brilhar.
Invista nas suas habilidades pessoais e na sua
profissão. Na vida a dois, compartilhe mais os seus
sonhos. Cor: ciano.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Cursos, treinamentos e leituras estarão numa
excelente fase para você. Experimente e aprenda
coisas novas. O seu poder de sedução vai estar muito
em alta. Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8
Algumas discussões com amigos podem ocorrer.
Tenha cautela com as palavras que você disser. Uma
atração secreta pode mexer com as suas emoções.
Cor: branco.

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
Tenha respeito e ouça as pessoas com atenção. Isso
pode ser fundamental para formar boas parcerias. A
Lua indica boas chances de um romance surgir. Cor:
azul-turquesa.

LIBRA

Danilo Gentili foi diagnosticado
com covid-19. O humorista falou sobre o resultado do exame
no Twitter, na segunda-feira. Ele
contou que só saía de casa para
trabalhar e tomava as devidas precauções, mas ainda assim pegou a
doença.
“Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum,
até mesmo por preocupação com
a minha mãe. Mesmo assim testei
positivo para covid hoje. Praticamente não posso tomar nenhum
medicamento, e por isso conto
com as orações de vocês nesses
próximos dias. Obrigado, pessoal”,
escreveu.
Danilo também afirmou que
seu programa, o ‘The Noite’, continuará inédito nos próximos dias,
mesmo com seu afastamento.
“Preparamos uma frente de programas e mesmo com o meu afastamento, o ‘The Noite’ segue inédito pelos próximos dias. Conto
com a audiência de vocês”, disse.

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET

23/9 a 22/10
Muita disposição para se dedicar aos seus objetivos.
Você será capaz de se provar competente na vida
profissional. Um sonho comum será realizado na
relação. Cor: nude.

ESCORPIÃO

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Alguns mal-entendidos podem pesar no ambiente de
trabalho, desfaça-os. Busque prestar bastante
atenção nas suas tarefas. Curta uma fase de muita
sintonia. Cor: rosa-claro.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Boas oportunidades de ganhar um dinheiro extra
podem surgir. Aproveite e faça uma reserva para o
futuro. Na paquera, aposte em alguém do trabalho.
Cor: chocolate.

PEIXES
20/2 a 20/03
Tensões podem marcar o seu dia de forma negativa.
Busque entrar em consenso e não seja intransigente. A
paixão está no ar e pode pegar de jeito o seu coração.
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!

SUDOKU

22/11 a 21/12
Grande momento para fortalecer os seus laços
familiares. Não tenha medo de realizar mudanças
importantes. A família pode dar apoio numa
conquista. Cor: verde-esmeralda.

INSTRUÇÕES:

TORTO: acre, aterro, calor, carregar, carro, chegar, cheiro, eira, face, fera,
filo, garra, girar, giro, herói, ioga, lacre, lira, loira, orate, orca, pilar, raro,
recheio, regra, rifa, talo, tarol, tear, térreo.

SAGITÁRIO

Lulu Santos
completa 68
anos e ganha
declaração do
marido

TORTO

PALAVRAS
CRUZADAS

23/10 a 21/11
A Lua traz muita sorte, criatividade e entusiasmo para
sua vida. Invista no crescimento da sua carreira. Na
vida a dois, aposte na sensualidade e aproveite muito.
Cor: caramelo.

Lulu Santos completou 68 anos
ontem e ganhou uma homenagem
pra lá de apaixonada do marido, o
analista de sistemas Clebson Teixeira, de 29.
“Me arrisco a dizer que abril e
maio são os meses mais especiais
das nossas vidas. É incrível como
tudo parece se encaixar nesses
dois meses do ano. São tantas coisas boas que aconteceram, e continuam acontecendo, que poderíamos nos dar ao luxo de chamá-los de meses da sorte. Hoje estou
muito feliz por estar ao seu lado,
enquanto você comemora mais
um ano de vida, mais ainda pelo
dia que escolhemos essa data tão
significativa para nos casarmos”,
escreveu Clebson.
“Queria saber expressar toda a
gratidão por me fazer tão feliz ao
seu lado, mas logo me vem uma
frase que você sempre diz ‘amor
e carinho, a gente não agradece’.
Pois bem, espero poder sempre te
dar de volta tudo de bom que você
me causa. Feliz aniversário, felizes
dois anos de casados!”, finalizou.

