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horóscopo
ÁRIES
Você precisa ser delicado
para poder obter satisfação.
Será essencial controlar a
sua impaciência. Sua energia
tende a ficar estável, mas não
use isso como desculpa para
o excesso na alimentação.

CÂNCER
Novas atividades de lazer vão
lhe dar a oportunidade de
florescer. Suas amizades vão
estar presentes hoje. Seria
bom fazer uma pausa na sua
vida diária, tire um dia de
folga para respirar.

LIBRA
O entusiasmo que você está
mostrando formará um
cenário em todas as áreas de
sua vida. Você deve ter um
outro olhar para o ritmo de
sua rotina para encontrar um
melhor equilíbrio.

CAPRICÓRNIO
Ponha de lado suas ideias
fixas e você vai sair de
uma situação desagradável
sem muito esforço. A força
tranquila é a dominante e
você estará mais equilibrado
e mais ativo.

TOURO
Você vai ficar mais tranquilo
do que o habitual e as
pessoas vão confiar em você
- não abuse! Você também
vai se sentir mais nervoso.
Um forte desejo de maior
liberdade é a causa.

LEÃO
Não se envolva em qualquer
coisa absurdamente
controversa, evite isso! Você
parece estar atraindo isso
hoje! Você não tem uma
dieta equilibrada e é hora de
resolver isso.

ESCORPIÃO
A sorte lhe permitirá
progredir na direção de seus
objetivos. Não hesite, seja
você mesmo. A determinação
permite que você esqueça as
pequenas doenças corporais
que estavam pesando.

AQUÁRIO
Você é visto muito
favoravelmente pelas
pessoas que o rodeiam,
então aproveite isso. Tenha
cuidado para não comer
demais. Você precisa
desabafar fisicamente.

GÊMEOS
Você não tem dificuldade
em se afirmar e pôr fim a
relacionamentos doentios,
sem arrependimentos! Você
mostra maior contenção no
gasto de energia hoje e você
deve encontrar equilíbrio.

VIRGEM
Você está mais orgulhoso do
que nunca por manter suas
promessas e ficará satisfeito
com si mesmo e suas ações
hoje. Não passe horas
falando sobre problemas de
saúde com algumas pessoas.

SAGITÁRIO
Você está mais impulsivo
hoje. Não basta fazer
qualquer coisa, pense nas
consequências. Um surto de
apatia em relação ao final do
dia será um sinal de que você
precisa sair da sua rotina!

PEIXES
Este é um dia excelente para
desenvolver o seu potencial
criativo. As conversas vão
atingir um novo nível de
profundidade hoje. Você vai
encontrar muita satisfação
ajudando os outros.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Grave forma
de conjuntivite. 2. Distribuição
proporcional - As iniciais da cantora
Ramalho. 3. Empurrado para o interior. 4. (Pop.) Senhor - (Pop.) Variante
de não. 5. Outro nome do pebolim
- A cidade santa dos muçulmanos.
6. A atriz paulistana Wilma - Sugar
(o recém-nascido) o leite materno.
7. Sigla de Sistema Internacional de
Unidades - (Ingl., inform.) Nome que
identifica um usuário em um sistema
de computadores. 8. Adestrado. 9.
Sacerdote dos antigos povos célticos
da Gália, da Bretânha e da Irlanda
- Os extremos do... anticlímax. 10.
Parte fronteira de algo em relação
ao observador - Clube de Regatas
Flamengo. 11. Bulbo em gomos
muito usado na alimentação - Peixe
de mar, também chamado peixevoador. 12. O símbolo químico do
gálio, metal usado em transistores
- Grande aversão não manifestada.
13. O navegador português da Gama
(1469-1524).

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Trastes, Draga, 2. Radio vitrola, 3. Atenta,
Rush, 4. Cenho, Leitora, 5. Oito, Moído, AS, 6. Mor, Magna,
CNC, 7. Anemia, Coco, 8. Educandário, 9. Cromar, Oxford.
HORIZONTAIS: 1. Tracoma, 2. Rateio, ER, 3. Adentrado,
4. Sinhô, Num, 5. Totó, Meca, 6. Eva, Mamar, 7. SI, Login, 8.
Treinado, 9. Druída Ax, 10. Rosto, CRF, 11. Alho, Coió, 12. Ga,
Rancor, 13. Vasco.

VERTICAIS: 1. Objetos velhos, de
pouco valor - Máquina destinada a
limpar leitos dos rios, lagos etc. 2. Um
antigo aparelho para ouvir música. 3.
Que está concentrada - (Ingl.) Afluxo
brusco de uma grande quantidade
de veículos. 4. Aspecto carrancudo - Mulher que lê. 5. Nove menos
um - Reduzido a pó - As iniciais do espanhol Segovia (1893-1987), um dos
maiores nomes do violão mundial. 6.
Diz-se do altar principal de uma igreja
- Grandiosa, notável - As consoantes
de caneca. 7. Diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue - Grande
fruto arredondado, com líquido no
seu interior. 8. Colégio. 9. Cobrir de
Cr - Cidade da Inglaterra, célebre por
sua universidade.

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

