16

Sexta-feira, 3.6.2022 I O DIA

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Sua sexta promete ser bastante tranquila. Há chance
de encher o bolso e se dedicar a sua família. No amor,
você pode chegar chegando com muito entusiasmo.
Cor: branco.

TOURO
21/4 a 20/5
O seu signo tende a se mostrar mais tolerante agora.
Deve ser ágil no raciocínio e ter ótimas ideias. Com o
mozão, seu lado sociável tem tudo pra bombar. Cor:
verde-escuro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Pode ter grandes chances de conquistar o sucesso. Há
chance de ter novos ganhos. Com o mozão, não
devem faltar ótimas ideias para espantar de vez a
rotina. Cor: vinho.

CÂNCER
21/6 a 22/7
O seu lado criativo vai estar mais em destaque. A boa
memória talvez te tragam aprendizados e boas notas.
No romance, o desejo de ganhar atenção cresce. Cor:
vermelho.

LEÃO
23/7 a 22/8
O sexto sentido pode te trazer boas novas. A
comunicação e inteligência vão estar em destaque.
Com o mozão, seu lado divertido deve dar as caras.
Cor: nude.

VIRGEM
23/8 a 22/9
A inspiração e o empenho vão ser os segredos para ter
sucesso. Terá muita facilidade para aprender e se
expressar melhor. Curta a companhia do mozão. Cor:
azul-turquesa.

LIBRA
23/9 a 22/10
Os astros derramam good vibes no seu trabalho. Pode
conhecer novos colegas e fazer excelentes contatos.
Se está na pista, muitos contatinhos vão pintar agora.
Cor: cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Tudo indica que terá facilidade para abrir seus
horizontes. Sinal de sucesso em atividades e parcerias
profissionais. No amor, há boas chances de mudar de
status. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Há sinal de transformações que podem render
bastante. Dia bom para utilizar o raciocínio e a
comunicação no mundo do trabalho. Pode iniciar um
romance. Cor: rosa.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Deve fazer excelentes contatos, sobretudo com quem
tem interesses parecidos. Vai ter facilidade para
compreender as coisas ao seu redor. Clima bom para
namorar. Cor: lavanda.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Deve ganhar um bom dinheiro hoje, aproveite. Vai ter
grandes ideais para faturar mais. Se está só, não deve
continuar assim por muito tempo, alguém aparecerá.
Cor: marrom.

PEIXES
20/2 a 20/03
Os astros destacam seu lado sensível e mais inspirado.
Aposte no seu lado expressivo e em formar novos
contatos. A vida a dois vai ficar uma delicinha agora.
Cor: pink.

Larissa Manoela afirma
que ‘precisa namorar’
‘Pelo menos uma viagem solteira comigo’, respondeu Maísa na publicação

L
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arissa Manoela, de 21
anos, usou as redes
sociais, para afirmar
que tem o desejo de
namorar novamente. A atriz
está solteira desde fevereiro
do ano passado, quando terminou o namoro de três anos
com o ator Léo Cidade. Ao falar do assunto, logo recebeu
a resposta da amiga Maisa,
que pediu por uma espécie
de “despedida de solteira”
antes que ela engate em uma
nova relação.
“Li uma matéria dizendo
que tem um estudo apontando maior risco de morte para
quem é solteiro. A gente não
tem um dia de paz [risos].

Sendo assim, quero passar
longe desse risco, preciso
namorar!”, brincou Larissa,
que é atual protagonista da
novela “Além da Ilusão”, da
Rede Globo.
Maisa Silva, com quem
Larissa contracenou em
“Chiquititas”, não perdeu
tempo em fazer um pedido para amiga: “Não! Pelo
menos uma viagem solteira comigo para gente curtir
muito, depois você namora
de novo”, escreveu a amiga
no Twitter. A apresentadora
também está solteira, depois
de ter terminando a relação
de quatro anos com Nicholas
Arashiro.

Taís Araújo fala sobre legalizar o
aborto e saúde pública
Atriz foi a convidada do programa ‘Saia Justa’ da última quarta
REPRODUÇÃO

A atriz Taís Araújo foi a convidada do ‘Saia Justa’, do
GNT, de quarta-feira, que debateu a legalização do aborto. Ao lado de Sabrina Sato,
Astrid Fontenelle, Luana
Xavier e Larissa Luz, ela afirmou que não se deve colocar
a religião nessa discussão.
“Ninguém aqui está defendendo que todo mundo tem
que fazer aborto. Não é sobre
isso. Nenhuma religião é a
favor do aborto. As religiões
de matriz africana não são a
favor do aborto. As religiões
cristãs não são a favor do
aborto. Ninguém é a favor
do aborto”, disse Taís.
“A gente está falando de uma
situação de saúde pública,
mulheres estão morrendo”,
completou.

Tributo ao
pai vítima
de covid
Márcio Garcia usou suas
redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar uma homenagem ao
pai, Carlos Alberto Machado, que faleceu em dezembro de 2020, vítima da
covid-19. Em postagem no
Instagram, o ator resgatou uma foto em que posou agarrado com o pai e
aproveitou para revelar
como tem enfrentado o
luto.
“Um TBT pra encher
meu coração de amor e
saudade… Pai, independentemente de você estar
ao meu lado, em corpo,
sinto sua presença todos os dias, no espirito e
na alma”, escreveu Márcio, na legenda de sua
publicação.

