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7 e 8 de Setembro de 2019

horóscopo
ÁRIES
Você está entrando em um
novo ciclo, no qual sua vida
emocional lhe trará mais
satisfação - seja receptivo!
Suas dúvidas estão gastando
sua energia, que você
realmente não tem de sobra.

CÂNCER
Você está decidido a
aproveitar as coisas boas da
vida e saberá como arrastar
as pessoas a sua volta. Você
estará muito inclinado a
tomar atalhos por falta de
paciência.

LIBRA
A clareza das suas ideias vai
fazer você ganhar alguns
fãs e você defenderá a sua
causa com energia. Você
tem confiança interior para
enfrentar suas obrigações,
mas você ainda pode relaxar.

CAPRICÓRNIO
Você terá uma compreensão
mais clara do dinheiro e
das contas de terceiros
do que da sua própria
situação financeira. Não
seja muito crítico. Uma nova
oportunidade está chegando.

TOURO
Você vai ser direto e isso
trará harmonia ao seu
relacionamento. Você
também vai dar ao seu
parceiro a chance de ser
mais seguro. Prepare-se para
alguns bons momentos!

LEÃO
Você precisa se afirmar mais.
Como resultado, você vai
colher o que plantou hoje.
Não deixe que qualquer malentendido se desenvolva.
Seja claro, sem nenhuma
falsa modéstia.

ESCORPIÃO
O dia hoje será elétrico por
causa da paixão. Você não
tem nada a perder e tudo a
ganhar se canalizar todos os
seus esforços para ser bem
sucedido. Se você não tentar,
só vai se sentir frustrado.

AQUÁRIO
Você não terá problemas
com a inspiração se você se
concentrar no material e nos
assuntos financeiros. Tente
esclarecer as suas relações a
fim de evitar mal-entendidos
nas próximas semanas.

GÊMEOS
Não persista em
pensamentos obscuros. Suas
frustrações poderiam se
transformar em esperanças
se você tivesse as emoções
sob controle. Há previsão de
equilíbrio com seu parceiro.

VIRGEM
Você oscila entre melancolia
geral e alegria de viver, para
o bem ou para o mal. Você
se sentirá em boa forma e
inquieto. Fazer exercício
seria ideal para fortalecer as
defesas do seu corpo.

SAGITÁRIO
Um vento de sorte vai levar
você mais perto de seus
objetivos. Aproveite! Parece
que você está em excelente
forma, seja seletivo com
sua comida para obter mais
energia.

PEIXES
Você encontrará satisfação
onde esperava encontrar
problemas para resolver.
Você será mais eficaz se
diminuir a velocidade.
Diminua o ritmo e você vai
recuperar a sua energia.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Uma proteção
para a cabeça do ciclista. 2. Caminho
pelo qual se encurtam distâncias
- As iniciais do pianista Freire. 3.
Uma peça íntima feminina - 1.011,
em algarismos romanos. 4. (Fís.)
Estado físico em que não se percebe
nenhuma ordem - Pântano. 5.
Muitíssimo. 6. Recurvado como um
gancho. 7. Departamento de Pessoal
- Em que lugar? 8. Cada argola da
corrente - Duvidoso, incerto. 9. Uma
peça da proa de embarcações. 10.
Nome popular de diversas rochas
de coloração negra, como o basalto
- O fim de... Asterix. 11. (Fig.) Lugar
onde ocorre atividade frenética ou
reina muita confusão, sem resultado
prático ou proveitoso - O de piranha
é uma pessoa que é submetida a um
sacrifício por alguma coisa ou por
outrem. 12. Um ponto craniano - Famosa marca de materiais esportivos.
13. Corda com que uma embarcação
reboca outra - Subdivisão de uma
estrada.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Casca, Déficit, 2. Atual, Platino, 3. Patota,
Olaria, 4. Alisado, Suco, 5. Chã, Mundano, 6. Eo, Pendura, PA,
7. Mancebo, Bum, 8. Enxuto, Idioma, 9. Filé, Coaxial.
HORIZONTAIS: 1. Capacete, 2. Atalho, NF, 3. Sutiã, MXI, 4.
Caos, Paul, 5. Altamente, 6. Adunco, 7. DP, Onde, 8. Elo, Dúbio, 9. Falsa roda, 10. Itaúna, Ix, 11. Circo, Boi, 12. Ínio, Puma,
13. Toa, Ramal.

VERTICAIS: 1. A parte que protege
o fruto - O que falta para as receitas
ganharem o montante das despesas.
2. Presente - Do rio da Prata. 3.
Turma - Cerâmica. 4. Diz-se de cabelo
desencrespado - Líquido nutritivo
extraído de frutas. 5. Carne da coxa
bovina - Que gosta da vida social.
6. As vogais de dentro - Objeto ou
conjunto de objetos suspensos - Sigla
do Pará. 7. Jovem - Onomatopeia de
som de tambor. 8. Diz-se de pessoa
que está no peso certo ou ideal,
em relação à estatura - A língua de
uma nação. 9. Corte de carne que
pode ser servido a milanesa ou a
cavalo - Um tipo de cabo usado para
transmissões de telefone e televisão
de alta frequência.

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

