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horóscopo
ÁRIES
Não leve tudo tão a sério.
Você leva tudo ao pé da letra,
o que é uma pena. Você está
esgotando suas energias.
Modere-se antes de não
saber mais o que pensar. Isso
o deixa mais agitado.

CÂNCER
Um velho debate está
ressurgindo. Agora é o
momento de simplesmente
expor seus termos às pessoas
mais próximas a você. Seus
nervos vão precisar de uma
pausa.

LIBRA
As declarações feitas não
passarão despercebidas e
você vai ser muito enérgico
e eficiente na busca de seus
objetivos. Não coma demais,
a moderação é a chave. Você
precisa de desintoxicação.

CAPRICÓRNIO
Não se force a ser algo que
você não é. Seja você mesmo
e não finja. Você será capaz
de acompanhar o ritmo
imposto indiretamente por
aqueles que o rodeiam.
Sentir-se útil lhe dá energia.

TOURO
Você vai ter que superar uma
oposição antes de afugentar
certos mal-entendidos. Você
vai esclarecer as coisas na
direção certa, especialmente
quando estiver mais calmo.
Procure fazer parcerias.

LEÃO
Seus planos são muito
promissores, mas pense em
como você vai chegar lá. Ao
ajudar o seu parceiro, você
vai ganhar a sua admiração.
Uma conversa vai abrir as
portas para você.

ESCORPIÃO
A sua família será o centro
das atenções. Este é o
momento de atender os
pequenos trabalhos que
estão esperando para serem
feitos. Tente encontrar um
pouco de paz e tranquilidade.

AQUÁRIO
Um golpe de sorte lhe
permitirá progredir na busca
de seus objetivos. Aproveite
esta oportunidade sem
demora. A lentidão que você
está sentindo é devido à falta
de exercício.

GÊMEOS
Você vai precisar encontrar
uma maneira construtiva
de falar com o seu parceiro.
Seu raciocínio permite
que você veja os detalhes,
que normalmente teriam
provocado reações negativas.

VIRGEM
Você vai estar cheio de
autoconfiança, talvez até
demais, e isso poderia levá-lo
a um conflito. Você precisa
se movimentar, você se
sente inquieto. Canalize suas
energias em um esporte.

SAGITÁRIO
Há previsão de mudanças
completas com o seu
parceiro. Sua vida amorosa
está em destaque, estando
comprometido ou não. Você
vai ter a oportunidade de
mudar muitas coisas.

PEIXES
Sua maneira de pensar vai
lhe ajudar a aliviar as coisas
em sua vida emocional.
Você vai ser mais objetivo e
não se ofenderá por coisas
que foram uma ameaça no
passado.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Tocar com um
projétil. 2. O personagem de Shakespeare apaixonado por Julieta - A
peça que sustenta o peso do voo do
avião. 3. Copiar. 4. O A do baralho Xarope ou compota de várias frutas.
5. O contrário de com - Elemento de
composição: nariz. 6. Pequeno vaso
de tintureiro - A marcha que leva o
veículo para trás. 7. Ver uma publicação passando os olhos em suas
páginas. 8. Dimensão perpendicular
ao comprimento relativamente ao
plano horizontal. 9. As iniciais do ator
Duarte - (Pop.) Que é sentimental
demais. 10. Tapume - Automóvel fabricado pela Fiat. 11. Fracionar (uma
mistura de partículas) - Um pouco
de... severidade. 12. Abalo sísmico.
13. Completo.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. As atômicas são as
mais mortíferas - Voz esganiçada ou
aguda demais. 2. Tocantins - Murcho,
sem vida - Pertencente àquele
homem. 3. Instituto de Medicina
Preventiva - (Ingl.) Conjunto de lojas e
outros estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços - O ator
Lancaster (1913-1994), Oscar com
“Entre Deus e o Pecado”. 4. Em + ela
- Preparador de lanches e porções,
em lanchonetes, padarias etc. 5. O
ator e dramaturgo Gianfrancesco
(1934-2006) - Vermelho, em inglês.
6. Valor que, representando uma das
características dos papéis, exprime
o peso de uma folha com um metro
quadrado - A roda do afiador de facas. 7. Interjeição usada para exprimir
impaciência - Enrugado. 8. O sentido
do gosto, do paladar - (Náut.) Parte
de alguns motores de centro que
pode ser longa ou curta. 9. Placa de
trânsito que exige a suspensão do
movimento - Que não diz claramente
o que pensa.

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

VERTICAIS: 1. Armas, Falsete, 2. TO, Seco, Dele, 3. Imp, Mall,
Burt, 4. Nela, Chapeiro, 5. Guarnieri, Red, 6. Gramagem, Mó,
7. Raios, Rugoso, 8. Sabor, Rabeta, 9. Pare, Evasivo.
HORIZONTAIS: 1. Atingir, 2. Romeu, Asa, 3. Plagiar, 4. Ás,
Arrobe, 5. Sem, Naso, 6. Cacim, Ré, 7. Folhear, 8. Largura, 9.
LD, Piegas, 10. Sebe, Mobi, 11. Eluir, Sev, 12. Terremoto, 13.
Todo.

