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Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Se organize melhor no serviço. Evite criticar demais o
trabalho dos outros. Adotar hábitos mais saudáveis e
se dedicar ao companheiro vai te fazer bem. Cor:
verde-musgo.

TOURO
21/4 a 20/5
Você vai estar mais prestativa neste momento.
Assuma suas responsabilidades e seja mais objetiva
com as suas tarefas. Utilize o seu charme na paquera.
Cor: pérola.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Grandes chances de conquistar uma bufunfa.
Converse bastante com os amigos mais próximos,
mesmo que virtualmente. Fique mais na sua na hora
do flerte. Cor: púrpura.

CÂNCER
21/6 a 22/7
O seu perfeccionismo se destacará em sua vida. Faça
os seus trabalhos com atenção aos mínimos detalhes.
Vai se preocupar com possíveis traições do parceiro.
Cor: fúcsia.

LEÃO
23/7 a 22/8
Há sinal de mudanças em sua conta bancária. Seja
responsável e não gaste mais do que ganha. Vai
querer ser mimada no amor e pode ganhar presentes.
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9
O seu humor pode ficar instável. Evite se preocupar
demais com compromissos. Tome cuidado com
ressentimentos e críticas excessivas na vida a dois.
Cor: cinza.

LIBRA
23/9 a 22/10
A Lua anuncia problemas em sua vida. Pode se sentir
inferior aos outros, mas acalme-se. Mas se dedique no
trabalho e vai ser bem visto. Evite se afastar do amor.
Cor: lavanda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Chances de receber ajuda de um amigo. Nos estudos,
vai se dedicar bastante e trabalhar em parceria.
Também vai alcançar objetivos na vida em casal. Cor:
azul-claro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Demonstre mais interesse em sua vida profissional. Dê
uma força para os colegas que precisarem. Pode até
subir de cargo hoje. Busque não falar demais no
romance. Cor: verde-água.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Excelente momento para ser mais organizada no
serviço. Vai ser mais produtiva e se aliar a pessoas
inteligentes. Faça um esforço para melhorar a relação.
Cor: preto.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Pode se envolver com novos negócios. Aposte na sua
comunicação para fechar bons acordos. O pessimismo
pode atrapalhar o relacionamento, cuidado com isso.
Cor: vermelho.

PEIXES
20/2 a 20/03
Utilize a sua sensibilidade para ajudar os outros ao seu
redor. Não faça muitas críticas porque pode te fazer
mal, inclusive no amor. A saúde vai estar ótima,
aproveite. Cor: coral.

Imunizado, Raul Gil
retoma gravações no SBT
Após mais de um ano
sem programas ao vivo,
apresentador comemora
retorno e se emociona:
‘Ainda não caiu a ficha’

D

epois de receber as duas doses da vacina contra a covid-19,
Raul Gil está de volta aos estúdios do SBT. Aos 83 anos, o comunicador se emocionou por retornar
à emissora, após passar um ano afastado por conta da pandemia.
“Ainda não caiu a ficha. É muita emoção. A gente volta e espero que tudo corra bem”, contou o apresentador. Para
o veterano, “tristeza” é a palavra que
define o ano de 2020. “Não tem outra.
Muita tristeza, agonia. Saudade da manicure, maquiadora”, revelou Raul Gil
à equipe do programa ‘Vem Pra Cá’, em
matéria exibida ontem.
O apresentador também utilizou seu
Instagram para celebrar o retorno, que
aconteceu na última quinta-feira. “Graças a Deus estamos voltando, obrigado
a todos da direção do SBT, à família Sil-

Os novos programas de Raul Gil, de 83 anos, deverão ser exibidos a partir de sábado

vio Santos e ao público, que mesmo em
reprise nunca deixou de me seguir com
grandes audiências”, exaltou. O ‘Programa Raul Gil’ deve retornar com novos
episódios a partir do próximo sábado.
Em breve, Carlos Alberto de Nóbrega, outro veterano do time da emissora
de Silvio Santos, que está completando

40 anos, deve voltar a gravar o humorístico ‘A Praça É Nossa’. Nos últimos
meses, Carlos Alberto, de 85 anos, revelou que tentou retomar as gravações da
atração, mas foi impedido pela direção
da casa, por causa do risco sanitário
para o elenco e produção. Silvio Santos
também voltará com novos programas.

