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Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Será preciso jogo de cintura pra evitar problemas. Você
e alguém próximo podem se desentender ao disputar
o mesmo crush. Tenha cuidado com os gastos. Cor:
nude.

TOURO
21/4 a 20/5
Apesar do desejo de melhorar sua posição no
trabalho, cuidado para não se queimar com os
colegas. A dois, discussões podem deixar o astral
tenso. Cor: azul-celeste.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Será difícil manter o foco no serviço, mas mantenha a
mente ocupada para não ficar remoendo os
problemas e desafios. A saúde pede cuidado com
exageros. Cor: nude.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Vai precisar de paciência e determinação para
contornar imprevistos. Na conquista, é melhor não se
empolgar. As brigas podem abalar o romance
também. Cor: escarlate.

LEÃO

Bárbara Evans revela que
perdeu um dos filhos
Influenciadora esperava gêmeos após um longo processo de fertilização in vitro

B

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

árbara Evans, que
esperava gêmeos em
uma gravidez de risco, contou nos stories que perdeu um dos bebês. A influenciadora e modelo lamentou no Instagram.
“Estou sorrindo mas as
noticias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho
parou de bater, então não
vive mais”, disse Bárbara. Ela
e o marido, Gustavo Theodoro, passaram por um processo longo de fertilização in
vitro para engravidar.
O casal teve diversas tentativas e conseguiu uma gravidez de gêmeos, mas agora,
um dos bebês morreu. Ela
compartilha os momentos
com os fãs, para desmitificar
a inseminação artificial.
“De sete embriões, nós ficamos com três saudáveis.
Como precisávamos de quatro, a doutora recomendou
mais dois ciclos seguidos

REPRODUÇÃO

23/7 a 22/8
Será complicado manter o equilíbrio em casa e fugir
de discussões. Disputa com colegas pode deixar o
astral tenso no serviço. Com o love, ciúme será o
obstáculo. Cor: pink.

LIBRA
23/9 a 22/10
Não se apegue em excesso porque há sinal de perda
pela frente. Relacionamentos próximos também
podem descambar em uma briga - controle seu
temperamento. Cor: preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Quem puder trabalhar em casa pode driblar as
energias pesadas deste dia e melhorar a
produtividade. Um ex pode atrapalhar o lance com o
crush. Cor: dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
A briga entre Lua e Urano pode trazer impaciência se
tiver que lidar com perda de dados. Invista no
raciocínio rápido para evitar mal-entendidos. Cor:
pérola.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Pode se apegar demais ao que tem. Pode escutar uma
proposta boa demais para ser verdade. Desconfie um
pouco. Ciúmes talvez prejudique o amor. Cor: amarelo.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Assuntos profissionais podem se tornar um problema.
Tenha um pouco de jogo de cintura. O astral fica um
pouco mais leve à noite e pode paquerar. Cor: verdeoliva.

PEIXES
20/2 a 20/03
Aja com discrição para ficar longe de problemas.
Redobre os cuidados ao se comunicar. Se o romance
anda devagar, converse sobre isso em outro momento.
Cor: pérola.

de captação de óvulo agora.
Não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com
o meu marido e se Deus quis
dessa forma, então a gente
também quer”, afirmou du-

rante as tentativas.
Recentemente, a modelo
mostrou os efeitos da gravidez. Bárbara Evans surgiu
com o rosto bastante inchado
para explicar para uma seguidora o motivo das modifica-

Série sobre o
assassinato
da filha de
Glória Perez
O caso Daniella Perez vai virar uma série da HBO Max.
A atriz, filha da autora Gloria Perez, foi assassinada
em 1992 e essa história será
contada em uma produção
documental de cinco episódios da HBO Max. Nomes
importantes da televisão
vão dar depoimentos sobre
os acontecimentos.
Gloria Perez será uma das
pessoas ouvidas pela série,
assim como o ator Raul Gazolla, então marido de Daniella. Segundo a colunista
Patrícia Kogut, Fabio Assunção, Claudia Raia, Cristiana
Oliveira, Maurício Mattar,
Wolf Maya e Eri Johnson
também vão dar entrevistas. Além dos famosos, a série conta com a participação
de advogados e autoridades.
A série vai ser lançada somente em 2022, quando o
crime completa 30 anos. A
série está sendo comandada
por Guto Barra e Tatiana Issa,
que começou a carreira como
atriz e atuava com Gazolla em
‘Deus nos Acuda’ na época do
assassinato. O foco principal
do documentário é a luta da
autora da Globo por Justiça.
Daniella Perez foi assassinada por Guilherme
de Pádua e pela esposa do
ator, Paula Thomaz. Na
época, a novela ‘De Corpo e
Alma’, escrita por Gloria Perez, estava sendo exibida na
Globo. Guilherme e Daniella
viviam um par romântico e,
de acordo com o processo, a
motivação do assassinato foi
a diminuição da importância do personagem do ator
na trama.

ções em seu corpo após uso de
corticóides. “Olha eu hoje (...)
Antes da coleta são 15 dias de
estimulação dos ovários. Isso
causa inchaço neles e acaba irritando o intestino que acaba
inchando também”, explicou.

Nego do Borel: ‘espiadinha’
em parte íntima de peão
REPRODUÇÃO

Em ‘A Fazenda’,
cantor arregalou
os olhos ao ver
Erasmo no banho

VIRGEM
23/8 a 22/9
Saúde e rotina exigem atenção. Conversas precisam
de cautela porque há chance de trocar informações.
Não deixe a rotina atrapalhar a vida amorosa. Cor:
amarelo.

Bárbara Evans fez a revelação no Instagram: “O coraçãozinho do pequenininho parou de bater”

Nego do Borel conversava
com Erasmo Viana em ‘A
Fazenda’ quando se espantou ao dar uma olhadinha
para as partes íntimas do
ex-marido de Gabriela Pugliesi. A cena aconteceu na
madrugada de quinta-feira e a reação de Nego do
Borel viralizou nas redes
sociais.
Erasmo estava dentro
do box, ainda de short,
enquanto conversava
com Nego do Borel. Em

determinado momento, ele
começou a mexer nas partes
íntimas e Nego do Borel arregalou os olhos ao olhar para
baixo.
Na quarta-feira, Nego do

Borel chegou a dizer que
Erasmo é “muito lindo” e
que daria em cima dele caso
fosse mulher. “Esse moleque
é um príncipe”, disse Nego
do Borel.

Buteco do Portuga é bicampeão
O Buteco do Portuga, de
Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, foi o grande
vencedor da 13ª edição do
Comida di Buteco. A iguaria que deu o título ao estabelecimento foi o petisco
Roupa Velha. “A felicidade
é imensa de representar a
Baixada Fluminense. Meu
petisco foi em homenagem
a minha mãe, que criou seus
filhos lavando roupa e por
isso foi servido num tanque.
Ali estava minha história de
vida todinha representada
num petisco”, comemora o
vencedor, Paulo Faria.

O segundo lugar ficou
com Folia do Boi, do Cachambi, na Zona Norte, com
o prato Folia no Mar. A terceira colocação ficou com o
Cine Botequim, do Centro, e
o prato Eu, Tu, Eles. O quarto
lugar ficou com Taberna 564,
do Cosme Velho, com o petisco E Agora o que Eu Faço,
a Batata-baroa chegou no
Pedaço. Já a quinta colocação ficou com Pasta da Nona,
de Duque de Caxias, com La
Terra Nostra.
Pela primeira vez na história do concurso, devido
a pandemia, nenhum bar

será desclassificado. Com
isso, a próxima edição terá
acréscimo de bares aos 72
participantes deste momento. O melhor boteco foi
escolhido através de votação popular e de um corpo
de jurados. Os participantes
foram avaliados em quatro
categorias: petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene.
Desde 2016, o Comida di
Buteco é realizado em 21 cidades e os vencedores locais
participam de uma etapa
nacional para eleger os melhores entre os melhores.

