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horóscopo
ÁRIES
Você sentirá uma profunda
necessidade de estar junto
de seu parceiro. Afirme-se
de formas diferentes da
habitual. É hora de se abrir
com seu parceiro em total
confiança.

CÂNCER
Mudanças de humor vão
segui-lo hoje. Você vai
insistir em levar as coisas a
sério. Sua dieta é culpada
por eventuais problemas
estomacais que você está
sentindo - seja mais sensato!

LIBRA
Novos projetos futuros vêm a
sua mente. Essas ideias serão
positivas. Não se assuste se
algumas pessoas não forem
gratas. Dê sem esperar nada
em troca. O trabalho em
grupo funcionará bem hoje.

CAPRICÓRNIO
Espere um dia inteiro
de alterações nos seus
planos. Finalmente você vai
conseguir resolver os seus
assuntos administrativos.
Continue com os esforços
feitos no mês passado.

TOURO
Você vai se questionar para
entender melhor as queixas
do seu parceiro. Não há
dúvidas de que você vai ser
mais admirado por causa
disso. Faça o que o seu
coração lhe diz.

LEÃO
Lutas de poder não são o
seu forte. Você deixa isso
transparecer quando não
oferece nenhum apoio
às coisas impostas. É sua
decisão começar um diálogo
sem ressentimentos.

ESCORPIÃO
As discussões irão lançar
alguma luz sobre o seu
futuro e você obterá mais
colaboração de seu parceiro.
Se você for solteiro, evite a
monotonia e abandone esses
medos inúteis.

AQUÁRIO
Cresce a pressão em torno
de você. Não se deixe afastar
de seus objetivos. Você sabe
que está certo. Você tem
sinais de cansaço, o que não
o impede de agir, faria bem
dormir mais.

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

VIRGEM
Sua força de vontade lhe
permitirá se superar. Você
vai achar mais fácil do que
o normal se concentrar em
pequenos detalhes, então
trabalhe nisso. A influência
de Vênus vai lhe trazer sorte.

SAGITÁRIO
Você vai se esforçar para
preparar melhor o seu
entorno. Não se afunde em
suas emoções, isso lhe suga
energia. Você precisa falar
abertamente para levantar
sua moral.

PEIXES
Você está cheio de novas
ideias sobre como pode
melhorar seu relacionamento
ou criar novos. Você vai se
dedicar completamente a
isso com um entusiasmo
incontrolável.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Tornar a ficar apaixonado. 2. Fruta cucurbitácea que se
come cozida. 3. Que possui traços. 4.
O meio da... greta - Pequena cidade
baiana da região de Irecê. 5. (Anat.)
Ponto craniano usado nas medidas
antropológicas - Pois bem. 6. O gálio,
entre os químicos - Peso do destino
que uma pessoa carrega e tem de
resgatar, segundo os budistas e
hinduístas. 7. Área de Livre Comércio
das Américas - As iniciais do sambista
Cavaquinho. 8. Banda de música.
9. O ator Alain, de “Olhos de Tigre” Líquido segregado pelo fígado e que
tem ação na digestão das gorduras.
10. Instituto Nacional de Tecnologia
- Aquele que tem gordura supérflua
a eliminar. 11. Influenciável. 12. Área
destinada aos recém-nascidos. 13.
Um símbolo de santidade.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Barriga, Diabo, 2. Bienalmente, 3. Rosti, Cultura, 4. EBC, Ocaso, Açu, 5. Araúna, Inovar, 6. Midi, RIC, Bere, 7.
Anobom, Afélio, 8. Rh, Arantes, Ol, 9. Ásia, Calor.
HORIZONTAIS: 1. Reamar, 2. Abobrinha, 3. Riscado, 4. Ret,
Uibaí, 5. Ínion, Ora, 6. Ga, Carma, 7. ALCA, NC, 8. Musicata,
9. Delon, Fel, 10. INT, Obeso, 11. Atuável, 12. Berçário, 13.
Auréola.

VERTICAIS: 1. (Pop.) Em jornalismo,
notícia inverídica publicada - Supremo espírito do mal e inimigo de Deus.
2. A cada dois anos. 3. Bolo de batata
enriquecido com toucinho defumado
ou cebola picada - Terreno cultivado.
4. Empresa Brasil de Comunicação
- Crepúsculo - (Tupi-guar.) Grande.
5. Ave toda preta, inclusive o bico
- Introduzir novidades. 6. (Inform.)
Interface que permite a conexão de
instrumentos musicais e computadores - Registro de Identidade Civil - Beber, em italiano. 7. Meia-noite do dia
31 de dezembro - O ponto da órbita
terrestre (ou de outro planeta) mais
distante do Sol. 8. O fator responsável pela eritoblastose fetal - O músico
Guilherme - Terminação dos álcoois.
9. O continente da Coreia do Norte e
do Uzbequistão - O contrário de frio.

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

