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horóscopo
ÁRIES
Não hesite em pedir ajuda
para superar seus dissabores
e preocupações. Leve os
sinais para se desprender das
coisas a sério. Seu sistema
ósseo precisa de reforço.
Lute por seus direitos.

CÂNCER
Você vai achar fácil expressar
o seu amor ao seu parceiro,
não importa como, desde
que você se sinta bem. Não
perca tempo com os detalhes
e você vai ter a satisfação
real.

LIBRA
Seus pontos de referência
não serão suficientes hoje.
Você vai ter uma ideia
melhor das coisas se olhar
de um ângulo diferente.
Não hesite em tentar coisas
menos usuais se for solteiro.

CAPRICÓRNIO
Você vai sair facilmente
de uma luta. O que parecia
insuperável se transformará
em algo positivo. Seus
ligamentos precisam ser
fortalecidos - vá com calma
com seus movimentos.

TOURO
Fuga será o seu tema
recorrente do dia. Você
precisa sair de sua rotina
para obter um pouco de ar
fresco e para esquecer as
suas preocupações, embora
elas sejam passageiras.

LEÃO
Não deixe que ninguém
seja um intermediário entre
você e seu parceiro. Você
será capaz de descobrir o
que precisa ser trazido à
luz ao falar com calma e em
privacidade.

ESCORPIÃO
Você terá que fazer
concessões que não havia
previsto e isso vai abrir
novas portas para você. Não
tente carregar tudo sobre
os seus ombros. Delegue
determinadas tarefas.

AQUÁRIO
Cresce a pressão em torno
de você. Não se deixe afastar
de seus objetivos. Você sabe
que está certo. Você tem
sinais de cansaço, o que não
o impede de agir, faria bem
dormir mais.

GÊMEOS
Você sente que tem feito
concessões demais. Deixe as
coisas seguirem o seu curso
natural para virar o jogo e
obter garantias sobre os
sentimentos do seu parceiro.
Você não vai se arrepender!

VIRGEM
Você vai querer sacudir seus
velhos hábitos e se voltar
para novos horizontes. Não
hesite em dar esse passo em
direção ao resto do mundo,
mas não deixe isso virar tudo
de cabeça para baixo.

SAGITÁRIO
Você não deve ser
perturbado pela agitação em
torno de você. Mantenha-se
focado em seus objetivos. A
sua forma global está em alta
novamente e vai ser mais
fácil abandonar velho hábito.

PEIXES
Você está preparado para
rever as coisas sem se
ofender com as sugestões
dos outros. Isso vai fazer com
que seu parceiro admire você
ou abrirá a porta para um
novo romance.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Cobrir de nata Em música, abreviatura de fortíssimo.
2. Superfície luminosa do Sol e das
estrelas. 3. Relativo a ovelhas, cordeiros e carneiros - Caminhar para cá.
4. A parte amarelada do ovo - Móvel
de cozinha ou de sala. 5. Opõe-se a
aqui - Pacato. 6. Posto novamente
em atividade (um comércio) depois
de um período fechado. 7. Interjeição típica do sul do Brasil, designa
admiração, entusiasmo, surpresa, ira.
8. Artrópode vermiforme, também
chamado centopeia e escolopendra.
9. (Fig.) A atividade teatral. 10. A atriz
sul-africana Charlize, de “Doce Novembro” e “Monster” - As iniciais do
apresentador da TV Globo Bonner.
11. Exame pericial de operações contábeis. 12. Mulher jovem - Três letras
que ficam juntas no lado esquerdo
do teclado. 13. Outro nome do escaravelho - Investigação judicial.

VERTICAIS: 1. Afogar, Luta, 2. Noveleta, Humo, 3. Atimia,
Credor, 4. Tona, Baririço, 5. Aso, Meia bota, 6. RF, Marciano,
7. Eventual, Rau, 8. Frisson, Twist, 9. Faraó, Acabado.
HORIZONTAIS: 1. Anatar, Ff, 2. Fotosfera, 3. Ovino, Vir, 4.
Gema, Mesa, 5. Ali, Manso, 6. Reaberto, 7. Aicuna, 8. Lacraia,
9. Ribalta, 10. Theron, WB, 11. Auditoria, 12. Moça, ASD, 13.
Coró, Auto.

VERTICAIS: 1. Asfixiar por imersão Esforço, lida. 2. Composição musical
de caráter romântico ou fantástico,
criado por Schumann (1810-1856)
- Terra vegetal. 3. Depressão ou
melancolia - Pessoa à qual alguém
deve dinheiro. 4. Flor (da água) Erva cujo bulbo tem propriedades
laxativas suaves; também chamada
batatinha-do-campo. 5. Atestado de
Saúde Ocupacional - Um modelo de
calçado. 6. As iniciais do músico Fagner, de “Manera, Fru Fru, Manera” Presumível morador de certo planeta
protagonista de muitos contos científicos fantásticos. 7. Casual - A ponta
do... degrau. 8. (Fig.) Vibração que
toma um grupo de pessoas - O Oliver,
do escritor Mark Twain. 9. Título dos
reis do antigo Egito - Finalizado.

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

