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horóscopo
ÁRIES
Você se moverá para cumprir
seus sonhos e isso vai distraílo no presente. Sua força
não é um poço sem fundo.
Você está exagerando sem
perceber e precisa ir mais
devagar!

CÂNCER
Você terá uma tendência
a idealizar o passado.
Não entre neste beco sem
saída. Tenha cuidado, sua
tendência a exagerar poderia
prejudicar sua saúde e suas
relações com os outros.

LIBRA
Você será capaz de se
expressar de forma
espontânea. Não perca
esta oportunidade. Sua
vida amorosa vai dominar
e equilibrar seus níveis de
energia.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com distrações de
qualquer tipo. Concentre-se
em seus cálculos. Você vai
mostrar mais cautela em
questões de dinheiro hoje e
não haverá um retorno ao
seu equilíbrio anterior.

TOURO
Você vai perceber os seus
erros e mal-entendidos,
ouvindo o seu parceiro. A
situação do passado que
ainda paira sobre você vai
ser resolvida se você for
solteiro.

LEÃO
Boas notícias estão no ar e
uma atmosfera do presente
constrói a sua confiança.
Aproveite ao máximo a paz
e a tranquilidade do dia para
dar atenção ao que pode
estar faltando em sua dieta.

ESCORPIÃO
A oportunidade vai aparecer
no seu caminho. Você
será tentado a rever a sua
situação e com razão. Seja
sério e racional em seu
planejamento. Você tende a
ser muito ambicioso.

AQUÁRIO
Sua bondade lhe trará
sorte, você se sente útil e o
favor será devolvido. Você
vai acabar tendo algumas
conversas muito positivas,
o que lhe trará o ânimo que
você sentia que faltava.

GÊMEOS
Você vai ter uma atitude
mais amigável, mais aberta
e tolerante do que o
normal. Não aceite qualquer
compromisso! Seu futuro
está em suas mãos, você
pode estar no controle.

VIRGEM
Aproveite o tempo para
pensar cuidadosamente
sobre todos os aspectos
antes de tomar decisões
definitivas hoje. Custa-lhe
muito fazer esforços e você
sente isso, a fadiga é real.

SAGITÁRIO
A atmosfera despreocupada
vai invadir sua vida amorosa
com uma nuvem de
otimismo. É um momento
ideal para desfrutar a vida
ao máximo. Não fique com
dúvidas.

PEIXES
Você será atraído pelos
prazeres de Eros. Não tente
reprimir seus instintos a
qualquer custo, você iria
se arrepender. Nada está
atrapalhando seu caminho
de vida.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Fábrica japonesa de automóveis. 2. Mamífero
carnívoro da Europa, parecido com
o nosso furão. 3. Caduco, decrépito - As iniciais do ex-presidente do
Brasil Salles (1841-1913). 4. O que é
muito bom - Uma parte do... troféu.
5. (Gír.) Corrida automobilística Elemento de composição: som. 6.
Aquele que escolhe por votação. 7.
Em botânica, parte grossa da árvore,
a que sustenta a copa, distinta das
raízes e dos ramos. 8. Um animal
como Pluto ou Bidu - (Gír.) Vidrar. 9.
(Quím.) O símbolo do hólmio - (Interj.)
Não era para menos! 10. Método de
condicionamento físico que utiliza
aparelhos com mola, bolas etc. 11.
(Ingl.) O lampejo da máquina fotográfica - O Capibaribe corta Recife. 12.
Ladainha, lenga-lenga. 13. Mancha
marrom que aparece na pele, devido
a prolongadas exposições ao sol.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Copo, Chef, 2. Dote, Tão, LL, 3. Morígero, País,
4. Anômalo, Pista, 5. Zico, Engulhar, 6. DNA, Ficada, Nd, 7.
Ah, Fotometria, 8. Aceno, Areia, 9. Suor, Raso.
HORIZONTAIS: 1. Mazda, 2. Doninha, 3. Coroca, CS, 4. Ótimo, Feu, 5. Pega, Fono, 6. Eleitor, 7. Tronco, 8. Cão, Gamar, 9.
Ho, Pudera, 10. Pilates, 11. Flash, Rio, 12. Litania, 13. Sarda.

VERTICAIS: 1. Recipiente para ingerir líquidos - (Fr.) Cozinheiro. 2. Bens
que a noiva leva ao marido - Em tal
quantidade - As iniciais da escritora
Lya, de “A Sentinela”. 3. (Poét.) Que
tem bons costumes ou vida exemplar
- Uma região como a Islândia ou a
Austrália. 4. Defeituoso - Vestígio. 5.
Um dos melhores jogadores de futebol que o Brasil já teve - Causar nojo.
6. Sigla inglesa do ácido desoxirribonucleico - Permanência - O neodímio.
7. As iniciais da modelo e apresentadora Hickmann - Parte da óptica
relativa à medição das grandezas
físicas como a intensidade luminosa,
a iluminação etc. 8. Sinal que se faz
para alguém - O solo das dunas. 9.
Uma consequência do calor - O que
não é fundo.

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

