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Sexta-feira, 20 de Março de 2020

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
Um diálogo dentro de sua
vida amorosa será essencial.
Este é o momento para
esclarecer mal-entendidos.
Mesmo que eles não sejam
tão importantes, isso vai
melhorar o relacionamento.

LIBRA
Não se preocupe muito com
as coisas que você não pode
fazer nada a respeito - você
está pronto para realmente
viver, para aproveitar ao
máximo a vida. Respire mais
profundamente.

CAPRICÓRNIO
Um conflito entre as pessoas
ao seu redor vai lhe dar
a chance de mostrar seu
talento como mediador. Você
está em boa forma, quase
elétrico, porque resistiu a
certos desejos.

TOURO
Pequenos problemas não
deixam você se concentrar
em seus projetos pessoais.
As tarefas diárias são
demoradas, coloque seus
papéis em ordem antes de
agir.

LEÃO
Não fique muito impaciente
com o tamanho de seus
projetos. Planeje em longo
prazo. O seu entusiasmo o
está levando na direção certa
e as conversas vão levantar o
seu espírito.

ESCORPIÃO
Você vai se preparar para
responder as questões
urgentes, sem hesitação ou
rodeios. A relativa calma
que reina atualmente
permite que você reveja seus
problemas de saúde.

AQUÁRIO
Você precisa ficar longe de
sua rotina. Faça isso antes
de se sentir completamente
saturado. Uma sensação de
bem-estar interior permitelhe colocar muitas boas
ideias em perspectiva.

GÊMEOS
Sonhar acordado é possível.
Você tem uma vontade
irresistível de fazer com que
sua presença seja sentida.
Sua perseverança está
cansando você fisicamente
sem que perceba isso.

VIRGEM
Você vai estar mais animado
para desfrutar dos prazeres
da vida hoje. Você tem sido
muito duro com você mesmo
e precisa ouvir mais o seu
corpo. Certos sinais são sinais
evidentes de fadiga.

SAGITÁRIO
Você estará mais receptivo e
isto lhe permitirá identificar
as motivações do seu
parceiro. Esta será a melhor
maneira de esclarecer um
erro do passado. Não evite o
diálogo.

PEIXES
A sua maior qualidade será
a sua ternura inata. Você
ficará satisfeito por ter sido
tão paciente. Tudo o que
está acontecendo hoje é
o resultado de suas ações
anteriores.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Grupo de duas
letras que representa um único
som. 2. (Fam.) Filho, descendente.
3. O antigo nome da nota musical
dó - Cumprimentar. 4. O ex-técnico
da seleção brasileira de futebol
Santana (1931-2006) - O oposto de
molhado. 5. Um doce dos frutos da
videira - (Lat.) Assim mesmo. 6. (Ingl.)
Chamada feita por grandes empresas para correção em falhas de seus
produtos - Interjeição que expressa
concordância. 7. Extremidade córnea
da boca das aves. 8. O exército contra
o qual se combate. 9. Que prevalece.
10. Mesquinho - Abreviatura de
tenente. 11. Daquela mulher - Espécie
de salame. 12. Um artigo masculino
espanhol - (e rolar) Agir segundo o
comando dos desejos, sem levar em
consideração qualquer limite. 13.
Coisa contrária.

VERTICAIS: 1. Diuturnidade, 2. Tevê, Novelo, 3. GR, Lacrimal,
4. Resedá, Mirado, 5. Aba, Albino, ES, 6. Meus, Liga, Pit, 7.
Andes, Contato, 8. Tácito, Teia, 9. Coroca, Menorá.
HORIZONTAIS: 1. Digrama, 2. Rebento, 3. Ut, Saudar, 4.
Telê, Seco, 5. Uvada, Sic, 6. Recall, Tá, 7. Bico, 8. Inimigo, 9.
Dominante, 10. Avaro, Ten, 11. Dela, Paio, 12. El, Deitar, 13.
Oposto.

VERTICAIS: 1. Longo período de
tempo. 2. Redução de televisão - Bola
de fio enrolado. 3. As iniciais do escritor Graciliano (1892-1953) - Diz-se da
glândula que produz, nos olhos, uma
secreção aquosa. 4. Flor pequena
muito perfumada, rosa ou branca Observado, espreitado. 5. Projeção
de telhado - Sem pigmentação normal devido à falta congênita de melanina - Sigla do estado de Cachoeiro
de Itapemirim. 6. A minha família
- Qualquer aliança informal e pouco
duradoura - (Bull) Cão de grande
força e energia. 7. A maior cordilheira
da América do Sul - Conexão entre
dois condutores de energia elétrica.
8. Não traduzido por palavras - A
armação de fios produzidos por aranhas, usada para capturar alimento.
9. Caduco, decrépito - Espécie de
candelabro, com vários braços.

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

