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31 de Março a 1 de Abril de 2018

horóscopo
ÁRIES
Você vai perceber que
tem muito mais valores
em comum com o seu
parceiro do que supunha...
Simplesmente por abordar
as discussões a partir de um
novo ângulo.

CÂNCER
As coisas estão animadas
na sua vida amorosa! Sua
atitude impulsiva vai tornálo provocativo. Admita, você
não tem paciência com seu
parceiro. Tenha cuidado para
não botar lenha na fogueira.

LIBRA
Você terá a chance de fazer
um esforço consciente que
vai melhorar diretamente o
seu relacionamento ou seus
amores futuros. Pense no
que poderia fazer se tivesse
coragem.

CAPRICÓRNIO
Parece difícil para você
conciliar a liberdade e o
apego emocional. Vai se
sentir mais seguro se passar
um tempo sozinho e seu
parceiro não vai usar isso
contra você.

TOURO
Sua necessidade
de progresso e de
transcendência é
fundamental para você
hoje. Conseguirá arrastar
seu parceiro contigo sem
resistência. Você hipnotiza
facilmente a sua presa.

LEÃO
Doçura, gentileza e
erotismo... Estes são os
programas do dia. Você sabe
como falar com tato sobre
seus desejos mais puros e
mais íntimos. E estará mais
à vontade para fazer isso em
um ambiente privado.

ESCORPIÃO
É hora de sair dos seus
limites, no bom sentido! Ser
você mesmo é a sua melhor
chance de conquistar e
convencer o seu parceiro ou
a pessoa que tem em vista. É
hora de declarar o seu amor!
Faça-o sem medos.

AQUÁRIO
Sua vida amorosa parece
estar em excelente forma e
o futuro parece otimista...
ou azul. É um bom momento
para a construção e os
encontros estão se tornando
mais frequentes. Seja
diplomático.

GÊMEOS
Você vai ter a impressão
de que seu parceiro está
tentando te mudar... E vai
fazer de tudo para demarcar
seu território. Afaste-se e
você se será capaz de ver as
coisas de forma objetiva.

VIRGEM
Você está mais disposto a
pensar sobre o lado prático
de seu relacionamento ou
de sua vida amorosa. Agora
é a hora de cuidar do seu
ninho de amor para mudar a
decoração, fazer melhorias e
trabalhar.

SAGITÁRIO
Uma conversa será a chave
da sua vida amorosa hoje.
É hora de esclarecer malentendidos, mesmo se
eles forem pequenos, isso
vai melhorar muito o seu
relacionamento.

PEIXES
O ambiente será calmo e
sereno e você não precisa
ter medo de ficar atolado
em assuntos do cotidiano.
Você pode reunir a paz e
intensidade emocional que
tanto lhe interessam. Dê o
primeiro passo.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. (Mús.) Intervalo que abrange
oito notas de uma escala diatônica - As iniciais
do escritor Aranha (1868-1931). 2. Relações
Públicas - Tecido de algodão leve para aventais,
vestidos etc. 3. Relativo a certo estilo de arte
de origem francesa - O sambista carioca
Nobre. 4. A quarta estrela mais brilhante do
céu, cem vezes mais luminosa que o Sol. 5.
Trapacear, enganar dolosamente. 6. (Red.,
ingl.) Adolescente - Uma causa de desgaste.
7. Um pouco de... formol - (Pop.) Pessoa que
observa um jogo. 8. Moldado segundo a forma
de uma parte do corpo humano. 9. (Vest.) Corte
enviesado de vestido - Trabalhar a terra com
meios mecânicos. 10. A vicinal margeia uma
via principal. 11. Expelir - As iniciais do arquiteto
Niemeyer (1907-2012). 12. Atoleiro. 13. A bailarina Botafogo, uma das mais famosas do país
- (Pop.) Dinheiro, grana.

VERTICAIS: 1. Ordem, Magrela, 2. Ipê, Átono, Jan, 3. Canelade-ema, 4. Aporte, Testa, 5. Vê, Tenso, Taça, 6. Árdua, Amarrar, 7. Currupira, Lá, 8. Gadú, Socado, 9. Alusão, Orange.
Arar, 10. Estrada, 11. Ejetar, ON, 12. Lamaçal, 13. Ana, Arame.
turus, 5. Mantear, 6. Teen, Uso, 7. Mol, Sapo, 8. Anatômico, 9. Godê,
HORIZONTAIS: 1. Oitava, GA, 2. RP, Percal, 3. Deco, Dudu, 4. Ar-

VERTICAIS: 1. Em economia, instrução dada
por um cliente à sociedade corretora para a
execução de uma compra ou uma venda de
ações - Diz-se de mulher pouco robusta, com
pouca gordura. 2. Árvore de flores amarelas,
brancas ou roxas - Que não soa - Uma forma de
abreviar o nome do mês 1. 3. Planta nativa do
Brasil, de caule nodosos e frágeis, sem folhas
na parte inferior, lembrando as pernas de certa
ave. 4. Subsídio, achega - A parte superior da
frente da cabeça. 5. V - Esticado com força - O
copo usado para beber champanhe. 6. Diz-se
de tarefa difícil, arriscada - Usar corda ou barbante para atar. 7. Ente fantástico das matas,
descrito como um anão de cabelos vermelhos e
pés ao inverso, para deixar pegadas enganosas
e confundir os caçadores, protegendo, assim,
as árvores e os bichos - Palavra que, anteposta
a advérbios de lugar, enfatiza afastamento. 8. A
cantora e compositora Maria, da MPB - Pisado.
9. Referência vaga e indireta - Cabo no extremo
norte do litoral brasileiro, no Amapá.

NIVEL MÉDIO

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

