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horóscopo
ÁRIES
A hesitação e uma tendência
a ser vago podem afastar
uma pessoa a quem você é
muito ligado. Expresse-se
claramente antes de criar
dúvidas e você vai evitar a
raiva. Sem cara feia!

CÂNCER
Você vai estar ainda mais
radiante do que o habitual.
Os seus poderes de atração
estão aumentando e todas as
esperanças são permitidas,
desde que você aceite jogar o
jogo da descoberta.

LIBRA
Você vai saber como e
onde fazer esforços para
melhorar a sua vida amorosa.
Suas emoções estão
empurrando você na direção
certa. Encontros serão
extremamente promissores.

CAPRICÓRNIO
Lindo dia para sua vida
amorosa. Você se sente
sereno e disponível, a
atmosfera é suave para se
viver sem as asperezas da
vida e você sente prazer em
brincar.

TOURO
Você tem criatividade e
inspiração para encontrar
maneiras de tornar a sua vida
mais fácil. Tente implementar
isso hoje mesmo. Uma
conversa com alguém
próximo vai reviver projetos
pessoais importantes para ti.

LEÃO
Se você for solteiro,
explosões de impaciência
podem bloquear seu
caminho. O tempo pode
ser um aliado, por isso não
apresse nada. Você pode se
sentir realmente inspirado
nos próximos dias.

ESCORPIÃO
Sua energia é de muita
ousadia e confiança em seus
métodos. Este estado de
espírito lhe dá um charme
extra. Estará muito sedutor.
Solteiros devem sair mais
e manter o coração aberto
para novas aventuras.

AQUÁRIO
Não coloque tanta arrogância
em seus comentários, que
podem atrair inimizades
duradouras. Na vida, muitas
vezes somos ricos em amigos
e nenhuma amizade sólida
pode ser construída sem
tolerância.

GÊMEOS
Você vai dar mais um passo
para a maturidade emocional
e deixar de lado as ilusões
que estavam afastando você
da felicidade duradoura.
Abra-se para os outros e
troque ideias.

VIRGEM
Suas relações vão se
consolidar e se tornar mais
apaixonadas. Em alguns
casos, uma reconciliação
pode acontecer. Incertezas
de sua vida amorosa estão
desaparecendo.

SAGITÁRIO
A lua influencia seus
sentidos: as cores são mais
brilhantes, os sons mais
melodiosos e as peles
amadas mais doces. Você
será capaz de desfrutar de
momentos raros, primorosos
e sensuais...

PEIXES
Seu charme está trazendo
cada vez mais sucesso. Suas
iniciativas serão apoiadas,
então fique junto das pessoas
que você ama e faça as
coisas acontecerem. Você
está saindo da concha. Ainda
bem! Já estava na hora!

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Senhora - A
metade de 12, em números romanos.
2. Apertar entre polegar e indicador
partes moles do corpo. 3. Casa de
diversões onde os jovens se reúnem
para dançar. 4. Cruzar (animais). 5.
Preferir, escolher. 6. Elemento de
composição: ouro - Pequena cidade
mineira próxima a Araxá. 7. Scuderia
Toro Rosso, uma das equipes de F1 Que é divisível por dois. 8. A cantora
Edith (1915-1963), do sucesso “La
Vie en Rose” - Uma clássica lancha
italiana. 9. (Med.) Diz-se de tumor formado de fibras musculares. 10. Que
perdeu o tom. 11. Comprido, extenso
- 10. 12. Um famoso saxofonista
norte-americano de jazz (1927-1991).
13. Ciência especulativa - O rabo do...
Mickey.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Caspa, 2. Abia, UTI, Dose, 3. Descerramento,
4. Álcali, Fisgar, 5. Miose, Otoni, 6. Estagiário, Ga, 7. Celebridade, 8. Vacari, Vedete, 9. Irar, Aba, Ozzy.
HORIZONTAIS: 1. Madame, VI, 2. Beliscar, 3. Discoteca,
4. Acasalar, 5. Eleger, 6. Auri, Ibiá, 7. STR, Par, 8. Piaf, Riva,
9. Mioide, 10. Destoado, 11. Longo, Dez, 12. Stan Getz, 13.
Teoria, Ey.

VERTICAIS: 1. Descamação do couro
cabeludo. 2. Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação - A
unidade hospitalar para doentes que
precisam de tratamento intensivo Porção de remédio. 3. Abertura. 4.
Substância apta a formar sais com
os ácidos - Pescar com arpão. 5.
(Med.) A contração das pupilas - O político mineiro Teófilo (1807-1869), de
grande importância no século XIX. 6.
Aquele que pratica o aprimoramento
profissional - O símbolo químico do
gálio. 7. Grande fama. 8. Outro nome
do cascudo-comum, peixe que consegue ficar fora da água por longos
períodos - Atriz muito cotada do
teatro de revistas. 9. Enfezar - A parte
que distingue o chapéu da boina - O
roqueiro britânico Osbourne, do
“Black Sabbath”.

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

