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horóscopo
ÁRIES
Na aparente calma da vida
cotidiana você vai se deparar
com situações que abrem as
portas a um plano superior.
Sua distração pode lhe custar
alguns erros, então você
deve desacelerar.

CÂNCER
Não se afaste de mudanças
que precisam ser feitas,
é uma oportunidade
maravilhosa para seguir
adiante. Você está em sua
melhor forma, continue
assim. Relaxe!

LIBRA
A sorte está do seu lado e
perturba todos em torno
de você. Suas ambições vão
receber um impulso. Reavalie
seus métodos para poder
colocar as oportunidades no
seu caminho.

CAPRICÓRNIO
Sua vida amorosa será o
centro das atenções. Você
tem necessidades emocionais
que fundamentam todas
as suas ações. É hora de
descobrir quais são essas
necessidades e aceitá-las.

TOURO
Agora você está pronto
para fazer concessões
positivas para melhorar o
seu relacionamento. Se você
for solteiro, é a hora de sair
e conhecer novas pessoas. A
sorte está do seu lado!

LEÃO
Sua vida amorosa está
brilhando. A sorte vai
favorecer encontros alegres
- não há necessidade de
colocar uma máscara,
apenas ser você mesmo será
suficiente.

ESCORPIÃO
Você receberá uma boa
notícia. Você tem o controle
sobre os eventos externos
e legais, em particular. Ser
impulsivo pode lhe causar
problemas financeiros.
Controle suas despesas.

AQUÁRIO
Você é capaz de controlar a
sua sensibilidade e receberá
um impulso de energia. Seu
condicionamento físico está
melhorando, já que você está
gerenciando melhor suas
reservas.

GÊMEOS
Você vai usar o seu senso
de humor para decidir
com quem quer socializar.
Um conflito de autoridade
despertará seus instintos
diplomáticos. Vá devagar no
início.

VIRGEM
As conversas que você terá
hoje serão muito agradáveis.
Você vai desfrutar de
cuidar dos outros e será
recompensado por isso. Não
se jogue de cabeça em todas
as tarefas gigantescas.

SAGITÁRIO
Há boas notícias se
aproximando de você e você
colhe o que plantou entre
aqueles que o rodeiam. Você
está se sentindo mais apto e
pronto para se concentrar no
que é importante.

PEIXES
Hoje será um dia cheio
de conselhos e você
chegará a um novo nível
de maturidade. Você tem
escondido seu cansaço, mas
precisa pensar em recuperar
o sono perdido.

cruzadas

NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Peixe parecido
com a piranha - Rei lembrado na época do carnaval. 2. Suporte para lâmpada, fixo na parede. 3. Uma comida
mexicana - Peça sonora da igreja. 4.
A liga usada em caixas-fortes - Poder
entrar num lugar. 5. Representação
plástica do rosto obtida por molde. 6.
Preguiçoso. 7. Travesso, traquinas. 8.
Frouxo - As iniciais do jamaicano Bolt,
recordista mundial dos 100 e 200 m
do atletismo. 9. O símbolo químico
do chumbo - Pequena cidade baiana
da região de Guanambi. 10. Descido,
abaixado. 11. Desmoronar-se, desabar - Lição ministrada pelo professor.
12. Os sinais gráficos que abrem e
fecham uma citação - O centro da...
trama. 13. Como o solo da praia.

NIVEL DIABÓLICO

VERTICAIS: 1. Patamar, Parar, 2. Araçá, Elbrus, 3. Cacosmia,
Ripa, 4. Uno, Conspirar, 5. Calasia, SE, 6. Mesa-redonda, 7.
Olíbano, Douro, 8. Mané, Grua, Las, 9. Orça, Bígamo.
HORIZONTAIS: 1. Pacu, Momo, 2. Arandela, 3. Taco, Sino,
4. Aço, Caber, 5. Máscara, 6. Molenga, 7. Reinador, 8. Lasso,
UB, 9. Pb, Pindaí, 10. Arriado, 11. Ruir, Aula, 12. Aspas, Ram,
13. Arenoso.

VERTICAIS: 1. Espaço entre dois
lanços sucessivos de escadas - Não
ir além, ficar. 2. Fruto de um arbusto
parecido com uma pequena goiaba
- Ponto culminante da Europa, na
Rússia (5.642 m). 3. (Med.) Percepção
de cheiros desagradáveis - Uma tira
de madeira usada em telhados. 4.
Um jogo de cartas com números e
cores - Tramar um golpe de Estado.
5. (Oftalm.) Processo que separa a
córnea da esclerótica - Sudeste. 6.
Conferência em que todos aqueles
que dela participam estão em pé de
igualdade. 7. Espécie de incenso - O
rio do Porto, em Portugal. 8. Corruptela do nome Manuel - Guindaste
para grandes pesos - Precede Vegas,
na cidade dos EUA. 9. Ato de navegar
à bolina - Aquele que tem duas esposas ao mesmo tempo.

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

