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horóscopo
ÁRIES
Encontros aleatórios vão
fazer você questionar
certos aspectos de sua vida
amorosa. Não fique calado,
converse com um amigo.
Você vai ver as coisas mais
claramente no final do mês.

CÂNCER
Você pode contar com a
confiança e o entendimento
hoje, consolide as coisas,
especialmente no plano das
amizades. Sua impaciência
para sair da rotina vai fazer
que você seja imprudente.

LIBRA
É sempre o seu amor pelo
romance que traz paixão
para sua vida amorosa.
As coisas serão leves e
despreocupadas, é hora
de aproveitar a vida - não
espere!

CAPRICÓRNIO
Você vai se sentir mais
seguro de si. É hora de tomar
uma decisão importante.
Você tende a duvidar muito
porque analisa demais as
coisas, encontre a fonte de
confiança dentro de si.

TOURO
Sua bondade lhe trará
sorte, você se sente útil e o
favor será devolvido. Você
vai acabar tendo algumas
conversas muito positivas,
o que lhe trará o ânimo que
você sentia que faltava.

LEÃO
Tudo está indo muito
rápido hoje e você vai ser
bombardeado com todos os
tipos de pedidos - não diga
sim a todos. Você será mais
eficiente se fizer tudo mais
devagar.

ESCORPIÃO
Você vai ter o
reconhecimento daqueles
que o rodeiam e estabelecerá
laços mais profundos e mais
próximos. Você vai gastar
muito dinheiro e isso o
deixará fora de si.

AQUÁRIO
Concentre-se em
estabilidade e confiança hoje,
consolidando as coisas com
as pessoas ao seu redor e
coloque suas cartas na mesa.
Você vai estar em excelente
forma em geral.

GÊMEOS
Seu bom humor hoje vai
ajudá-lo a evitar obstáculos.
Você está certo, não se
preocupe. Fique firme em
seus instintos e você será
recompensado por sua
obstinação.

VIRGEM
O amor está no centro do
seu pensamento, tingido
com romantismo, misticismo
e idealismo. Agora é a hora
de construir pontes entre
os sonhos e a realidade.
Concentre-se nos detalhes.

SAGITÁRIO
As escolhas que fizer hoje
serão mais importantes
do que nunca. Olhe para
o futuro e sua construção.
Você terá tudo a ganhar
desenvolvendo a sua
resistência.

PEIXES
Você vai sentir claramente
que deve romper com
certas tradições que não se
encaixam com o que você
realmente quer no amor.
Concentre-se em seus ideais
emocionais.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. A menor quantidade de uma substância simples - O
escritor carioca Comparato. 2. O
mecanismo que imprime a um barco
a direção da rota - Noz também
chamada nogueira-americana. 3.
Heroico, fabuloso. 4. (Fig.) Satisfeito,
contente. 5. Um objeto qualquer. 6.
As iniciais da atriz Thurman, de “Kill
Bill” - Peça de roupa que cobre a
cintura e as pernas. 7. Saquinho com
ervas aromáticas. 8. Conjunto de três
coisas - O nome da letra K. 9. Elevar,
erguer novamente. 10. Mítico herói
e caçador troiano, transformado em
cervo e devorado por seus próprios cães - Registro Geral. 11. (Gír.)
Pessoa viciada em craque - Elemento
químico usado em medicina como
germicida. 12. Onomatopeia do canto
do grilo. 13. O nome da atriz Wilma
- Tecido durável, muito usado em
roupas.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. AL, Frustrante, 2. Tela, Tareco, 3. Ômega,
Ciática, 4. Menu, Chapear, 5. Decaedro, IJ, 6. Paiol, Eunice, 7.
Derriça, Ora, 8. Ociosa, Cardin, 9. Cão, Aspargo.
HORIZONTAIS: 1. Átomo, Doc, 2. Leme, Pecã, 3. Lendário,
4. Fagueiro, 5. Coisa, 6. UT, Calças, 7. Sachê, 8. Tríade, Cá, 9.
Reaprumar, 10. Actéon, RG, 11. Nóia, Iodo, 12. Cri-cri, 13. Eva,
Jeans.

VERTICAIS: 1. Sigla do estado de
União dos Palmares e Maceió - Decepcionante. 2. Quadro - Utensílio de
pouco valor. 3. Carro fabricado pela
GM - Dor que se manifesta ao longo
da superfície posterior da coxa e póstero-lateral da perna. 4. Conjunto de
opções possíveis expostas na tela de
computador, que permite ao usuário
executar comandos à sua escolha Laminar. 5. Sólido de dez faces - As
letras separadas pelo H e pelo K. 6.
Armazém para depósito de cereais
- A atriz Baía, famosa pela personagem “Tainá”, no filme passado na
Amazônia. 7. Contenda - Note-se que.
8. Que está sem trabalho (fem.) - O
costureiro Pierre, considerado um
dos papas da moda. 9. Um animal
como Pluto - Planta de brotos comestíveis quando tenros.

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

