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horóscopo
ÁRIES
Não se sinta culpado se não
puder ajudar todos aqueles
que lhe peçam. Pense em
si mesmo. Questões de
dinheiro não serão tão chatas
como de costume, nada vai
atrapalhar as suas ações.

CÂNCER
Você está mantendo uma
distância saudável quanto
às emoções e percepções.
O racional está dominando
você. Mas não vá longe...
Isso faz você parecer menos
caloroso que o habitual.

LIBRA
Você vai decididamente
banir as suas preocupações
para tirar o máximo da vida.
Deixe que outras pessoas
entrem na sua vida! Você
involuntariamente pressiona
demais.

CAPRICÓRNIO
Um telefonema inesperado
interromperá seus planos e
despertará a sua necessidade
de paixão. Aproveite para
pensar em tudo antes de
tomar uma decisão que seria
muito radical.

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 está no meio de uma
fase preparatória muito útil e
você vai colher os frutos dos
seus esforços no mês que
vem. As pessoas estão sendo
exigentes. Acima de tudo,
não seja teimoso.

ESCORPIÃO
Você se sentirá corajoso hoje.
É hora de uma explicação
complicada. Você está
recuperando a sua forma
muscular. Você vai se sentir
mais leve e seus reflexos
serão mais nítidos.

AQUÁRIO
A sorte está do seu lado e as
suas esperanças estão boas,
o que lhe dá a força para
colocar as suas resoluções
em prática. Se você for
solteiro, um encontro
extraordinário surgirá.

GÊMEOS
Você terá uma boa
maneira de expressar seus
sentimentos e emoções de
forma muito clara. É hora de
declarar o seu amor, falar
sobre seus planos e se abrir
completamente.

VIRGEM
É hora de seguir em frente
se você estiver em um
relacionamento, sua vida
amorosa está chegando a
uma harmonia duradoura.
Se você for solteiro, um
encontro vai te fazer bem.

SAGITÁRIO
Você será promovido e seu
valor será reconhecido. Você
já provou a sua capacidade
e agora é hora de colher o
que plantou. Você não será
decepcionado pelas pessoas
que o rodeiam.

PEIXES
Espere um dia cheio de
acontecimentos. Você estará
mais consciente do seu corpo
e mais preparado para cuidar
de si mesmo. Não hesite
em seguir este caminho e
desacelere.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Encarregado
de fazer remuneração. 2. Diz-se de
quem se alimenta de carne crua.
3. (Bíbl.) O tronco da raça negra Grande tambor, de som abafado.
4. Com atenção - Ondas Curtas. 5.
Pequeno veleiro com casco de fibra
de vidro e um único mastro - Direção,
na esfera celeste, oposta ao Norte. 6.
Amido de batata. 7. Robe. 8. Afastar
dos demais. 9. O matemático escocês
John (1550-1617), inventor dos logarítmos. 10. Pouso. 11. Desprovido de
coragem e de dignidade - Período
marcado por um fato importante,
por uma descoberta científica ou
técnica ou por um grau de evolução.
12. As iniciais do ex-piloto Fittipaldi
- Importante cidade do litoral de SC.
13. Roedor semelhante ao coelho Interjeição que exprime impaciência,
dúvida.

VERTICAIS: 1. Local, Sanável, 2. Malar, Patife, 3. Pomes,
Papel, 4. AF, Referir, Ir, 5. Gastrenterite, 6. Água, Charada, 7.
Dor, Suor, Gajo, 8. Doula, Vedar, 9. Rio Claro, Meia.
HORIZONTAIS: 1. Pagador, 2. Omófago, 3. Cam, Surdo, 4.
Alerta, OC, 5. Laser, Sul, 6. Fécula, 7. Penhoar, 8. Apartar, 9.
Napier, 10. Aterragem, 11. Vil, Idade, 12. EF, Itajaí, 13. Lebre,
Ora.

VERTICAIS: 1. Diz-se de certo tipo de
anestesia circunscrita a determinada
área do corpo - Remediável. 2. Um
osso da face - Canalha. 3. Qualquer
rocha, porosa e leve, que serve para
limpar ou polir - (Econ.) Dinheiro em
cédulas. 4. As iniciais do ator Fontoura - Alegar - Passar, bem ou mal,
de saúde. 5. (Med.) Inflamação das
mucosas do estômago e do intestino.
6. Líquido que cobre cerca de 70%
da superfície terrestre - Espécie de
enigma. 7. Sofrimento - Uma consequência do calor - (Pop.) Qualquer
pessoa cujo nome não se conhece.
8. Mulher que dá assistência não
médica a parturientes, antes, durante
e depois do parto - Não permitir. 9.
Cidade paulista próxima a Campinas
- Ingresso para espetáculos vendido
pela metade do preço.

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

