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horóscopo
ÁRIES
Você está cheio de otimismo
novamente, canalizando
sua energia para melhorar
seus relacionamentos e para
realizar seus sonhos. É hora
de fazer planos para um
jantar à luz de velas!

CÂNCER
Você não sente a
necessidade de se justificar
o tempo todo. Você poderá
controlar sua vida. Você
deve se preocupar com os
exageros nos prazeres da
mesa, não se exceda.

LIBRA
Você está no centro do
palco e não terá problemas
para persuadir os outros a
trabalharem com você. Evite
discussões tempestuosas,
que sugam sua energia. Você
vai ganhar, não duvide.

CAPRICÓRNIO
O tempo que vai passando
o leva a dar uma olhada
em sua vida. Você pode
recomeçar! Fique calmo,
você estará envolvido em um
sentimento de paz e bemestar. Você estará tranquilo.

TOURO
Você e seu parceiro vão fazer
ajustes que vão melhorar a
sua compreensão. Seu senso
de realidade será a sua força!
Você tem uma habilidade de
evitar os detalhes, o que será
um consolo.

LEÃO
O seu radar emocional estará
extremamente aguçado
e fará com que você seja
seletivo. Não se afaste. Há
tantas coisas acontecendo ao
seu redor que você só tem
um desejo: ficar sozinho.

ESCORPIÃO
Lembre-se de que a
perfeição não é deste mundo
e não se ofenda pelas
irregularidades de outras
pessoas. Suas razões não
são tão escuras como você
pensava.

AQUÁRIO
Você vai encontrar seu
próprio caminho para
dialogar, o que vai tornar a
vida mais fácil. Você precisa
de mais liberdade e vai se
sentir mais reacionário - você
precisa respirar.

GÊMEOS
A atmosfera despreocupada
vai invadir sua vida amorosa
com uma nuvem de
otimismo. É um momento
ideal para desfrutar a vida
ao máximo. Não fique com
dúvidas.

VIRGEM
O clima poderia ser tenso
no aspecto emocional. Você
vai encontrar um equilíbrio,
então começa a pensar. As
circunstâncias são uma razão
para manter sua vida privada
separada.

SAGITÁRIO
Se você se prender aos
seus valores, você terá o
melhor dia de todos, não
dê ouvidos a ninguém. Uma
vida equilibrada está ao
seu alcance. Pense antes de
reagir às coisas.

PEIXES
Exigências do seu parceiro
estão perturbando os seus
pensamentos. Alguns de seus
temores são infundados, mas
você vai ter muitas dúvidas
para ser capaz de dar uma
resposta que agrade a todos.

cruzadas

sudoku
NIVEL MÉDIO

HORIZONTAIS: 1. Plantação de uma
palmeira cujo fruto é muito consumido com cereais, frutas etc. 2. Fazer
desaparecer por assimilação. 3. Um
pouco de... néctar - Pele de certos
animais usada na confecção de
roupas e calçados. 4. Bebida usada
pelos seguidores de seita homônima
- (Appeal) Poder pessoal de sedução.
5. Por efeito de - O símbolo químico
do berílio. 6. Defender, proteger. 7. As
iniciais do músico e cineasta paulistano Abujamra - Uma das palavras da
bandeira de MG. 8. Cabelos curtos e
ralos do rosto do homem. 9. A atriz e
modelo Cicarelli. 10. Untar geralmente com finalidade de lubrificação
- Meio... gelada. 11. Abreviatura de
decagrama - O Príncipe Submarino,
personagem das HQs da Marvel. 12.
Imposto pesado. 13. Importante cidade e porto dos Países Baixos.

VERTICAIS: 1. Bandana, Dodge, 2. Bean, Abalar, 3. Ascite,
Anegar, 4. Ço, Mestria, Vó, 5. Arce, Cabernet, 6. Ivo, Húmil,
Aze, 7. Zeus, Declamar, 8. Arrebanhado, 9. Oxer, Aruã.
HORIZONTAIS: 1. Açaizal, 2. Absorver, 3. Nec, Couro, 4. Daime, Sex, 5. Ante, Be, 6. Escudar, 7. AA, Tamen, 8. Barbicha,
9. Daniella, 10. Olear, Ada, 11. Dag, Namor, 12. Graveza, 13.
Roterdã.

VERTICAIS: 1. Lenço muito usado na
cabeça - Marca de automóveis cujo
símbolo é um cabrito montanhês. 2.
(Mr.) O personagem representado
pelo ator inglês Rowan Atkinson - Tirar a solidez. 3. (Pop.) Barriga-d´água
- Afogar, cobrir de água. 4. O fim de...
março - Habilidade, capacidade superior - A mãe da mãe. 5. Prefixo que
designa proeminência, superioridade
- Variedade de uva vermelha com a
qual se produz vinho. 6. O cirurgião
plástico Pitanguy (1926-2016) - Modesto - Abreviatura (em português)
do Azerbaijão. 7. O deus supremo
da mitologia grega - Recitar em voz
alta. 8. (Fig.) Recolhido através de
cobrança. 9. (Ingl.) Nas corridas de
cavalo, obstáculo constituído por um
valado e duas sebes - Indígena de
tribo extinta do Pará.

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

