22

15 e 16 de Dezembro de 2018

horóscopo
ÁRIES
Seus esforços vão fazer um
bom progresso hoje, mas não
haverá descanso para ti. Você
ainda tem energia suficiente
para ficar bravo e isso é um
bom sinal, mas não deixe que
o estresse tome conta.

CÂNCER
Você não será capaz de evitar
dizer exatamente o que
pensa em voz alta, mesmo
que isso provoque faíscas.
Mas coloque as palavras nos
seus devidos lugares para
evitar mal entendidos.

LIBRA
Fuga será o seu tema
recorrente do dia. Você
precisa sair de sua rotina
para obter um pouco de ar
fresco e para esquecer as
suas preocupações, embora
elas sejam passageiras.

CAPRICÓRNIO
Sua sensibilidade lhe dará
uma compreensão completa
de um problema complexo
a respeito de alguém ao
seu redor. Dores de cabeça
à vista. Mas evite excessos,
siga com moderação.

TOURO
Alguém vai lhe pedir para
fazer concessões e seria do
seu interesse entrar nesse
jogo. Reorganize a sua vida
diária para estabelecer um
melhor equilíbrio. Cuide
melhor de sua saúde.

LEÃO
Você poderá contar com o
seu senso de harmonia para
resolver suas relações com
os amigos. Hoje é um dia
para brigas de todos os tipos,
então seja cuidadoso com
suas palavras.

ESCORPIÃO
Você estará concentrado
em assuntos pessoais. Há
ganhos financeiros à vista. É
necessário entrar em sintonia
com o seu corpo. Use essa
oportunidade para cuidar de
si mesmo.

AQUÁRIO
Você terá mais liberdade
para agir do que pensava.
Suas iniciativas estão te
levando na direção certa.
Seu otimismo vai lhe ajudar
a seguir em frente. Gaste sua
energia.

GÊMEOS
É por meio da confiança
que vai conseguir motivar
o seu grupo. Sua mente
está girando em todas
as direções, o que é
desgastante. Faça uma coisa
de cada vez.

VIRGEM
Você tem uma maior
autoconfiança e uma
necessidade crescente de
transformar seus sonhos
em realidade. Você está
em excelente forma e sabe
gerenciar sua energia.

SAGITÁRIO
Você precisa ser notado a
todo custo, mas não faça
isso ao ponto de tornarse uma pessoa chata.
Novas amizades estão no
horizonte. Elas surgirão
espontaneamente.

PEIXES
Você vai precisar se sentir
atraente a qualquer custo.
Sua tendência a exagerar
vai fazer você correr
riscos, especialmente se
estiver procurando novos
relacionamentos.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Sujar, macular.
2. (Med.) Falta ou diminuição de
secreção. 3. Cidade mineira da região
de Diamantina - As iniciais da cantora
e apresentadora Sangalo. 4. Em
que lugar? - Moeda divisionária da
China. 5. (Fís.) Unidade de luminância
no sistema C.G.S. - Abreviatura de
santo. 6. Abreviatura (em português)
da Turquia - A maior cavidade do
estômago dos bovinos. 7. O grupo
sanguíneo que é receptor universal Baixo e grosso. 8. Que celebra temas
e lendas heróicas - As iniciais do ator
Newman. 9. Diz-se dos dois músculos
do antebraço, aos quais se deve o
movimento da palma da mão quando vira para baixo. 10. Escurecer. 11.
(Fig.) Dedução fraudulenta - A dor
pelo passamento de pessoa querida.
12. Comitê Olímpico Internacional Famosa marca de relógios. 13. Sorte.

VERTICAIS: 1. Lagosta, Pesca, 2. Contubérnio, 3. Erudir,
Poesia, 4. Nível, Tinga, 5. One, Brocar, Ra, 6. Dias, Urodelos,
7. OA, Esmo, Óculo, 8. interprete, 9. Ressonon, Roxo.
HORIZONTAIS: 1. Enodoar, 2. Acrinia, 3. Gouvêa, IS, 4.
Onde, Sens, 5. Stilb, Sto, 6. Tur, Rúmen, 7. Ab, Tororo, 8.
Épico, PN, 9. Pronador, 10. Enegrecer, 11. Sisa, Luto, 12. COI,
Rolex, 13. Acaso.

VERTICAIS: 1. Grande crustáceo
marinho, comestível - Uma indústria
marítima. 2. Vida em comum. 3.
Instruir com muitas e pequenas noções - A arte de escrever em versos.
4. (Fig.) Padrão, gabarito, qualidade
- Um peixe marinho. 5. A metade de
two - Criar furo em - As iniciais do
ex-presidente Alves (1848-1919). 6.
O ano tem 365 ou 366 - Ordem de
anfíbios que, como a salamandra,
conserva a cauda mesmo depois
da metamorfose. 7. Oceano Ártico Cálculo a olho - O objeto usado para
corrigir algum defeito da vista. 8.
Tradutor de uma língua para outra.
9. (Fís.) Partícula elementar, de vida
curta, que aparentemente constitui
um sistema transitório formado em
interações de outras partículas - Uma
cor do arco-íris.

NIVEL DIABÓLICO

Passatempo de lógica, não
necessita de operações
matemáticas. Complete cada
tabuleiro (de nove quadrados)
preenchendo os espaços vazios
com os números de 1 a 9, de
modo que eles não se repitam
em nenhuma fileira vertical, nem
horizontal, nem em cada quadrado

