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horóscopo
ÁRIES
A ousadia pode fazer você ir
longe demais. Você vai ver as
coisas de maneira diferente
se adicionar um pouco
de ponderação em suas
reflexões e autoexpressão.
As coisas estão indo rápido!

CÂNCER
Você será tentado a contar
tudo para descarregar um
segredo que foi difícil de
suportar. Você precisará
olhar muito objetivamente
para essa pessoa antes de
confessar tudo.

LIBRA
Sua mente sobrecarregada
está empurrando você
a excessos de todos os
tipos. Seus poderes de
discernimento estão
reduzidos. Esteja mais atento
ao seu redor.

CAPRICÓRNIO
Você irá direto ao ponto,
basta seguir seus instintos
e isso estará a seu favor.
Não tem sentido ser tão
meticuloso, você está
desperdiçando tempo e
energia.

TOURO
Você encontrará ternura hoje
e vai se sentir muito mais
à vontade para expressar
toda a profundidade de
suas emoções, o que vai
facilitar as conquistas. Suas
novas ideias são positivas.
Aproveite o bom momento.

LEÃO
É sempre o seu amor pelo
romance que traz paixão
para sua vida amorosa.
As coisas vão ser leves e
despreocupadas. É hora de
aproveitar a vida ao máximo
sem medo do que o futuro
lhe aguarda.

ESCORPIÃO
Você vai ser irresistivelmente
atraído a fazer a sua
presença e a sua
espontaneidade serem
sentidas. Nem você e nem
seu parceiro terão motivos
para se arrepender.

AQUÁRIO
Você vai se livrar de
uma dúvida, o que lhe
permitirá progredir na
sua vida amorosa e ficará
satisfeito por ter superado
seu embaraço e o de seu
parceiro.

GÊMEOS
Ou é o caos total ou a
felicidade completa. As
dúvidas desaparecem e as
confirmações parecem ser o
melhor. Seja como for, você
finalmente terá uma imagem
clara da situação.

VIRGEM
É hora de dar passos para
construir uma vida juntos.
Você vai ter tudo o que
precisa para realmente
convencer o seu parceiro.
Sua curiosidade está tirando
seu foco.

SAGITÁRIO
Você pode esperar alguns
momentos especiais com
o seu parceiro. Se você for
solteiro, não estará imune
a assuntos do coração. A
sorte está do seu lado para
mostrar o seu melhor lado.

PEIXES
Não fique tentando antecipar
as reações de seu parceiro.
Você será agradavelmente
surpreendido ao descobrir
que ele não é realmente tão
diferente de você. Mantenha
seus objetivos comuns.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Um conhecido
passatempo de lógica - Autarquia Federal. 2. Que foi reunida em um todo,
em um só corpo. 3. Beira-mar - Título
honorífico que precede o nome
de batismo de certos membros
da nobreza. 4. Português - Outro
nome do golfinho. 5. Interjeição de
admiração - Simpatia. 6. Que reina,
governa como soberano. 7. (Fig.) Que
foi bem planejado, bem urdido. 8.
Não iniciado aos mistérios da religião.
9. Roubo feito com violência - 101, em
algarismos romanos. 10. Porto grego, na costa norte do golfo de Corinto
- O ator Hoppe, de “Mephisto”. 11. O
meio da... armação - Fazer perder a
vista. 12. (Med.) Dor reumática nos
dentes. 13. (Estácio de) O fundador
da cidade do Rio de Janeiro - Os pelos
sobre as pálpebras.

-real, 7. Adoçado, Oggi, 8. Adotado, Claro, 9. Famoso, Cifras.
Tropeço, 4. Ofiografia, NC, 5. Kia, Roman, CTI, 6. UC, Banana
VERTICAIS: 1. Suplex, Primos, 2. Unruh, Tratada, 3. Dias,
HORIZONTAIS: 1. Sudoku, AF, 2. Unificada, 3. Praia, Dom, 4.
Luso, Boto, 5. Eh, Graças, 6. Tronado, 7. Tramado, 8. Profano,
9. Rapina, Cl, 10. Itéa, Rolf, 11. Maç, Cegar, 12. Odontagra, 13.
Sá, Cílios.

VERTICAIS: 1. Fio sintético muito
usado na fabricação de roupas
esportivas - (Matem.) Diz-se de
números naturais divisíveis somente
por si mesmos e pela unidade. 2.
(Fritz Von) Poeta expressionista
alemão (1885-1970), autor de “Uma
Família” - Combinada. 3. O mês pode
ter 28, 29, 30 ou 31 - Batida involuntária dos pés contra um obstáculo. 4.
Descrição das serpentes - As iniciais
do ator norte-americano Cage, de
“Motoqueiro Fantasma”. 5. A marca
coreana dos automóveis Soul e
Picanto - O cineasta francês Polanski,
de “O Bebê de Rosemary” - Sigla
da unidade hospitalar onde ficam
doentes para tratamento intensivo.
6. Universidade Católica - Espécie
de pastel comprido recheado com o
fruto da Musa paradisíaca e coberto
com açúcar e canela. 7. Açucarado (Ital.) Hoje. 8. Aceito legalmente como
filho - Bem-definido. 9. É conhecido
por todos - Números.

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

