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horóscopo
ÁRIES
Você pode confiar em seus
instintos emocionais para
guiar a sua intuição. Seus
sentidos vão ajudar você a
compreender realmente o
seu parceiro em um nível
profundo.

CÂNCER
Uma dificuldade que você
tem evitado por um longo
tempo agora está de volta à
cena. Mantenha a calma e,
acima de tudo, seja honesto
para conseguir enfrentar
todos os problemas.

LIBRA
Você terá a oportunidade
de estabelecer contatos
úteis e seria ideal dedicar
tempo a isso em detalhes.
A sobrecarga mental está
começando a mostrar as suas
garras.

CAPRICÓRNIO
Talvez a atmosfera parece
bastante fria, mas você vai
ser capaz de transformar
isso a seu favor, tratando
sua vida amorosa como uma
amizade e, assim, ganhará a
compreensão do parceiro.

TOURO
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 - de preferência,
tire um dia para respirar.

LEÃO
Motivado e otimista, você
será perfeito para treinar as
pessoas ao seu redor, é hora
de lutar por sua causa, você
está lutando para manter o
ritmo, suas baterias podem
ser recarregadas ao ar livre.

ESCORPIÃO
É provável que você
desenvolva uma tendência a
se distrair. Se você estiver em
um relacionamento, admita
que você precisa para ficar
longe de sua rotina, mas isso
não virá do seu parceiro.

AQUÁRIO
Você se sente muito à
vontade consigo mesmo e
uma onda de otimismo vai
lhe dar uma imagem grande
e colorida da vida! Se tentar
moderar sua impaciência,
você vai ganhar o dia.

GÊMEOS
Você vai saber como usar
suas habilidades para se
proteger em relação a um
retrocesso. Não se esqueça,
você precisa enfrentá-lo de
frente em poucos dias. Sua
moral vai voltar com força.

VIRGEM
Seu otimismo e habilidades
sociais vão lhe trazer sorte
hoje. Relacionamentos
bem sucedidos estão à
vista. Vai ser difícil decidir
entre as suas prioridades e
futilidades.

SAGITÁRIO
Com muito trabalho
acontecendo, você não terá
a chance de se afastar. Há
situações urgentes para
resolver. Os seus poderes
de sedução estão em pleno
andamento.

PEIXES
Sua capacidade de fazer
sacrifícios pelas pessoas
próximas a você será útil.
Isso lhe permitirá reforçar
relações emocionais
duradouras. Você precisa
manter a calma.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Vaso em que
arde um fogo simbólico - As iniciais
do sociólogo Gilberto (1900-1987)
de “Casa-Grande & Senzala”. 2. (de
Março)Um sucesso da MPB - Pesar,
aflição, mágoa, sofrimento. 3. (Fisiot.)
Reeducação Postural Global - O
pôr do sol. 4. Mergulhar a proa da
embarcação. 5. Aquele contra o qual
se está em guerra. 6. Ato de passar
para fora. 7. Sigla da mais importante
federação internacional de futebol
- Adição. 8. Ideia fixa - As iniciais da
escritora Adalgisa. 9. Grupos opostos. 10. O nome da letra H - Fenda. 11.
Importante cidade francesa, antiga
residência real. 12. Sigla do estado
de Manacapuru - Orquestração atualizada de uma música. 13. A capital
sul-americana de maior altitude (mais
de 3.600 metros).

VERTICAIS: 1. Páreo, Lavar, 2. IGPM, Imagem, 3. Rúgbi,
Fadar, 4. AA, Insano, SR, 5. Sócia, Israel, 6. Camisa, Alma, 7.
Marido, Chip, 8. Gás, Gama, Hexa, 9. Floco, Anjos.
HORIZONTAIS: 1. Pira, GF, 2. Águas, Mal, 3. RPG, Ocaso, 4.
Embicar, 5. Inimigo, 6. Saída, 7. FIFA, Soma, 8. Mania, AN, 9.
Lados, 10. Agá, Racho, 11. Versalhes, 12. AM, Remix, 13. La
Paz.

VERTICAIS: 1. Corrida de cavalos
- Limpar usando água e sabão. 2.
Índice Geral de Preços de Mercado Figura desenhada. 3. Jogo com equipes de quinze jogadores cada e uma
bola oval - Predestinar. 4. As iniciais
do músico Antunes, ex “Titãs” - Indivíduo que perdeu o uso da razão - As
iniciais do músico Rosa, do “Skank”.
5. Companheira de negócios - Estado
que faz fronteira com o Líbano, Egito,
Síria e Jordânia, além de ser banhado
pelo Mediterrâneo. 6. A de força
é algo que limita o movimento ou
a ação - (Fig.) Habitante, pessoa. 7.
Esposo - (Ingl.) Circuito integrado. 8.
Substância de ilimitada capacidade
de expansão e de grande possibilidade de compressão - (Vasco da) Grande navegador português - (Red.) Seis
vezes campeão. 9. Pequeno pedaço
de cereal desidratado - (Augusto
dos) Poeta paraibano de influência
simbolista (1884-1914).

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

