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horóscopo
ÁRIES
O seu radar emocional estará
extremamente aguçado
e fará com que você seja
seletivo. Não se afaste. Há
tantas coisas acontecendo ao
seu redor que você só tem
um desejo: ficar sozinho.

CÂNCER
Você será tentado a assumir
riscos. No entanto, aí é onde
você vai ter sorte. Cuide do
seu sistema urinário e beba
mais líquidos. Você deve
rever suas prioridades em
relação ao seu estilo de vida.

LIBRA
Você está atraindo novas
amizades que serão um
trunfo para o futuro. Esteja
aberto a novas ideias. Você
sente a necessidade de
moderar suas ações e isso é
bom.

CAPRICÓRNIO
Não tente levar os problemas
do mundo em seus ombros.
É este realmente o seu papel
na vida? Seus níveis de
energia estão melhorando e
você vai achar fácil canalizálos de forma construtiva.

TOURO
O seu parceiro parece se
tornar exigente hoje. Não
tome tudo o que ele disser
literalmente. São apenas
impulsos impensados. Se
você for solteiro, trabalhe em
seu otimismo.

LEÃO
Hoje você vai encontrar
uma maneira de pôr fim a
uma preocupação ligada ao
seu trabalho que o estava
corroendo há muito tempo.
Não interrompa as pessoas
envolvidas na conversa.

ESCORPIÃO
Sua vida amorosa tem todas
as chances de se desenvolver
de acordo com seus ideais.
Você está controlando seus
sentimentos e será capaz de
compartilhá-los com carinho
e ardor contagiosos.

AQUÁRIO
Você pode se envolver em
uma onda de paixão, se
quiser. Você não tem nada
a perder e tudo a ganhar
canalizando todos os seus
esforços para ser bem
sucedido.

GÊMEOS
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!

VIRGEM
Você estará mais inclinado a
seguir com a vida e relaxar. A
falta de descanso surge, você
estará mais vulnerável em
comparação com as pessoas
ao seu redor, você não está
dormindo o suficiente.

SAGITÁRIO
Sua generosidade inata
está aumentando de forma
impressionante. Você
será indispensável para
as pessoas que você ama.
Há previsão de satisfação
emocional.

PEIXES
Você estará mais exigente,
mas não se esqueça de como
lidar com os outros. Um
estresse súbito é provável,
portanto acalme-se e siga as
suas prioridades. A agressão
não leva a lugar nenhum.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Ignorante, imbecil
- As consoantes de Juquiá. 2. Colocar
(fogo) - De aspecto doentio. 3. O escritor canadense Bellow, de “Legado
de Humboldt”, prêmio Nobel de 1976
- Um carro da Fiat. 4. Aquele que faz
investimentos financeiros. 5. Lâmina
de barbear de dois cortes. 6. (Fig.)
Tornar igual. 7. Que dá o nome a alguma coisa. 8. Canto para adormecer
crianças. 9. 2 - Preceitos físicos como
as três que Newton desenvolveu
para o movimento. 10. Solicitação
ou pedido de compra, prestação de
um serviço etc. 11. Sufixo químico
- Advérbio que significa abaixo. 12.
(Quím.) O rádio - Partir em pedaços.
13. Milho pilado grosso, que não
passa pela peneira.

VERTICAIS: 1. NASA, Veadeiro, 2. Etapa, Pronta, 3. Seul,
Nórico, 4. Caliginoso, Fé, 5. Ir, Civil, Miar, 6. Malemolente, 7.
Modelo, Enfim, 8. Jabota, Sidra, 9. Quirera, Saara.
Leis, 10. Encomenda, 11. Ito, Infra, 12. Ra, Fatiar, 13. Xerém.
Aplicador, 5. Gilete, 6. Nivelar, 7. Epônimo, 8. Arrolo, 9. Dois,
HORIZONTAIS: 1. Néscio, Jq, 2. Atear, Mau, 3. Saul, Mobi, 4.

VERTICAIS: 1. Organização que
coordena e promove pesquisas
astronáuticas nos EUA - (Pampeano)
Raça de cães originária do Brasil. 2.
A distância a percorrer de uma vez
entre duas paradas consecutivas Concluída, terminada. 3. A capital de
uma das Coreias - De antiga província
romana, atual Áustria e Carniola
(Eslovênia). 4. Muito escuro e denso
- A convicção que, segundo o ditado,
remove montanhas. 5. Mover-se de
um a outro lugar - Que diz respeito a
todos os cidadãos - Uma prerrogativa
dos gatos. 6. Que demonstra moleza,
indisposição. 7. A profissão de Gisele
Bündchen - Afinal. 8. A fêmea de
certo quelônio - Bebida preparada
com suco fermentado de maçãs. 9.
Milho quebrado que se dá às aves - O
mais vasto deserto da Terra.

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

