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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

horóscopo
ÁRIES
Você será melhor do que o
normal em se expressar de
forma clara e concisa, mas
certifique-se de lidar com os
outros com cuidado. Você
pode ficar estressado com
facilidade hoje.

CÂNCER
Se você estiver sozinho,
um novo encontro pode
transformar a sua vida
emocional. Você será capaz
de mostrar verdadeiramente
o melhor de você. Cuide de
sua aparência física.

LIBRA
Seu modo de pedir ajuda
pode ser a causa de divisões,
o que você não quer que
aconteça. Seja diplomático.
Se você quiser um favor,
há outras maneiras que
funcionam muito melhor!

CAPRICÓRNIO
Você vai receber uma boa
notícia. Seu humor será uma
das determinações para
alcançar seus objetivos,
então preste atenção nele.
Correr riscos vai aumentar a
sua moral.

TOURO
Tudo está indo muito
rápido hoje e você vai ser
bombardeado com todos os
tipos de pedidos - não diga
sim a todos. Você será mais
eficiente se fizer tudo mais
devagar.

LEÃO
Você vai encontrar pessoas
ao seu redor que serão mais
temperamentais do que o
habitual, mas tenha cuidado
e analise o que elas podem
lhe oferecer. Relaxe um
pouco!

ESCORPIÃO
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.

AQUÁRIO
Seus sonhos são
emocionalmente eufóricos
e a mediocridade da vida
cotidiana não vai agradá-lo.
Afaste-se com seu parceiro e
saia. Tenha a coragem de ir
além de seus limites.

GÊMEOS
Você estará em um estado de
espírito alegre, mas pronto
para mover montanhas! A
apatia que você está sentindo
faz parte do sentimento de
assédio, especialmente na
parte física. Dê uma trégua!

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

SAGITÁRIO
Você estará possivelmente
pedindo demais de seu
parceiro. Embora os tempos
recentes tenham sido ideais,
é preciso dar um tempo
antes de conseguir realizar
seus sonhos.

PEIXES
Você está decidido.
Não há dúvidas de que
você deixa que algumas
pessoas o intimidem. Suas
ações são úteis. A sorte
estará com você em seus
relacionamentos.

cruzadas

NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Manifestação para
marcar ou recordar uma solenidade.
2. Imperfeita, defeituosa. 3. American Airlines - Ave da mesma família
da codorna. 4. Bem desenvolvido
- Ordem de Serviço. 5. A escritora
Lispector (1920-1977), de “A Cidade
Sitiada”. 6. Ingresso para espetáculos
vendido pela metade do preço - Filhote ainda novo de ovelha. 7. Fundo
Nacional para o Desenvolvimento da
Educação - Substância que tem ação
na digestão das gorduras. 8. A face
superior interna de um ambiente
fechado - Pessoa cuja formação de
princípios se deve à orientação ou
influência de outrem. 9. Desalentar.
10. Um período de tempo como
janeiro ou julho - Azeitar. 11. Que
serve para determinado fim. 12. Sufixo aumentativo - A milésima parte
do milímetro. 13. Dito sentencioso,
proverbial - As iniciais da atriz carioca
Severo.

NIVEL DIABÓLICO

VERTICAIS: 1. Vagem, Tampão, 2. Fiar, Efêmero, 3. EC, Acintoso, 4. Simulador, PME, 5. Toada, Turim, 6. Escora, Cênica, 7.
Jaú, Infrator, 8.Cocheira, Om, 9. Roséola, Rins.
HORIZONTAIS: 1. Festejo, 2. Viciosa, 3. AA, Macuco, 4.
Graúdo, Os, 5. Clarice, 6. Meia, Anho, 7. FNDE, Fel, 8. Teto,
Cria, 9. Amortear, 10. Mês, Untar, 11. Próprio, 12. Ão, Mícron,
13. Lema, MS.

VERTICAIS: 1. O fruto da fava - (Med.)
Cilindro de gaze ou algodão usado
para obstruir canal ou cavidade,
deter hemorragia etc. 2. Tecer - Passageiro, não duradouro. 3. As iniciais
do músico inglês Clapton - Propositado, intencional. 4. Instrumento usado
para teste de equipamento ou para
treinamento de pilotos - Pequenas e
Médias Empresas. 5. Cantiga simples
e monótona - A cidade que foi a
primeira capital da Itália. 6. Peça que
dá sustentação - Diz-se da arte das
representações teatrais. 7. Cidade e
rio do estado de São Paulo - Transgressor. 8. Abrigo de carruagens,
de cavalos - O centro de... Roma. 9.
Tipo de erupção cutânea que produz
manchas de cor vermelha - Os
órgãos que elaboram a urina.

sudoku

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

