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horóscopo
ÁRIES
A angústia do ciúme bate
à sua porta, mas não tem
sentido se torturar cada vez
que seu parceiro sai sem
você. Aproveite ao máximo
o seu tempo sozinho para
pensar sobre si mesmo.

CÂNCER
A atmosfera pode parecer
um pouco fria, mas você
pode transformar isto em
vantagem para manter o seu
amor numa base amigável e
ganhar na compreensão de
seu parceiro.

LIBRA
Sua abordagem criativa
é acentuada em sua vida
amorosa e está abrindo
novos horizontes. Depende
de você encontrar a
felicidade que bate a sua
porta.

CAPRICÓRNIO
Sua atitude vai fazer com que
seu parceiro pense que você
está começando a perder
o interesse. Seja explícito e
não deixe a porta aberta a
mal-entendidos sem sentido!
Apenas relaxe.

TOURO
Sua transformação interior
ao longo dos últimos dois
anos, mais ou menos, está
despertando a necessidade
de fugir. Isso poderia criar
uma distância entre você e
seu parceiro.

LEÃO
Um Júpiter expansivo está
facilitando as coisas para
uma interação íntima com
o seu parceiro! Agora é
o momento de fortalecer
a proximidade de seu
relacionamento.

ESCORPIÃO
Compromissos realmente
precisam ser feitos entre
seus sonhos e a realidade.
Sua saúde geral está em alta
de novo, mas tudo ficará
mais fácil se você abandonar
um certo hábito ruim.

AQUÁRIO
Uma discussão será muito
positiva e fará você ver as
coisas de forma diferente.
Você será guiado na direção
certa pelas suas emoções
e saberá como agir para o
melhor.

GÊMEOS
Você está se movimentando
para resolver algumas
questões urgentes. Sua
eficiência hoje é assustadora!
Você precisa de equilíbrio
em todas as áreas, física e
mental.

VIRGEM
Seus pensamentos vão levar
você a se fazer perguntas
que podem ser dolorosas,
mas certamente construtivas.
Você tem que aceitar o
passado, todos cometem
erros de julgamento.

SAGITÁRIO
Tire um tempo para pensar
em tudo antes de chegar a
decisões definitivas hoje.
Esforço tem um custo e
você está sentindo isso. Esta
fadiga é real e você já gastou
as suas reservas.

PEIXES
Você precisa superar seus
ressentimentos... Rancores
não são bons sentimentos
e é hora de ter alguma
perspectiva sobre o que você
sente de maneira objetiva.
Faça um balanço das coisas!

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Um carro brasileiro dos anos 70. 2. As iniciais da atriz
Esteves - Que tem muitos pelos. 3.
Ciência que estuda o comportamento da matéria nas baixas temperaturas. 4. Náusea - Consolidação das
Leis do Trabalho. 5. Endurecimento
da pele causado por compressão ou
atrito - O conjunto das celas construídas pelas abelhas e pelas vespas. 6.
País com capital Mascate - Mulher
que não fala. 7. Cada uma das duas
interseções do equador com a eclíptica. 8. Aplicar as notas a um libreto,
às palavras de um texto. 9. Macio e
lustroso como certo tecido de seda.
10. (Pop.) Muito apaixonada - O Dom
Pedro, sob cujo reinado foi sancionada a lei Áurea. 11. Prefixo: abaixo,
em baixo - Departamento Nacional
da Saúde. 12. Sigla da entidade que
organiza os Jogos Olímpicos - Em
artes gráficas, denominação de caracteres do estilo romano moderno
que apresenta acentuado contraste
entre traços grossos e finos. 13. Um
ingrediente da cabidela.

VERTICAIS: 1. Macaco, Mágico, 2. Pernambucano, 3. Islã,
Sem-fim, 4. Apoio, Citar, 5. Figa, Mocidade, 6. Ele, Fulana, II,
7. Roncadura, DDA, 8. Silvar, Dino, 9. Boato, Oboísta.
HORIZONTAIS: 1. Mp Lafer, 2. AE, Piloso, 3. Criogenia, 4.
Ânsia, CLT, 5. Calo, Favo, 6. Omã, Muda, 7. Coluro, 8. Musicar,
9. Acetinado, 10. Gamada, II, 11. Infra, DNS, 12. COI, Didot, 13.
Moela.

VERTICAIS: 1. Ferramenta para
troca de pneu furado - Um artista
como David Copperfield ou Mister M.
2. De PE. 3. O mundo muçulmano Número indeterminado. 4. Amparo,
ajuda - Mencionar o nome de. 5.
Amuleto - A Independente de Padre
Miguel é uma escola de samba carioca. 6. O sujeito de educa ou destrói
- Tratamento vago e indeterminado
atribuído àquela cujo nome não se
conhece - O fim do... refil. 7. Bola
cheia de ar que faz barulho ao estourar - Débito Direto Autorizado. 8.
Assobiar - O animal de estimação de
Fred Flintstone. 9. Mexerico - Um dos
músicos de uma orquestra sinfônica.

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

