6 D MULHER

Sábado, 8.9.2018 I o dia

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNA manhã será ótima para
paquerar, namorar e passear com quem ama. Mas na
união, evite se impor. Mais
tarde, você terá mais disposição para organizar suas coisas
e resolver assuntos de rotina.

NNBom dia para curtir os amigos ou trabalhar em equipe.
Mas o cansaço pode pesar à
tarde e você vai preferir ficar no seu canto. Pode se
envolver com uma pessoa
comprometida.

touro

INSTRUÇÕES: Devemse formar palavras em
todas as direções, ligando
as letras em sequência
direta, sem cruzar, pular
ou repetir letra (para que
uma palavra tenha letra
repetida é necessário que
ela esteja duplicada no
diagrama). Damos como
exemplo uma palavra
encontrada no diagrama. Só
valem palavras de quatro
letras ou mais. Na solução,
há 30 formadas com este
diagrama, mas se você
formar outras, parabéns!

23/10 a 21/11

NNAproveite o início do dia
para arrumar suas coisas em
casa e deixar seu lar mais bonito. Pode receber a visita de
alguém que mora longe. Na
paquera, seu charme será
irresistível.

NNUm trato no visual pode levantar a sua autoestima e fazer bem ao seu astral. No trabalho, busque aliados para
realizar seus projetos. Na
união, insegurança pode causar brigas, esclareça.

22/11 a 21/12

NNSeu sábado pode começar
agitado, com passeios, encontros e bons papos. Depois, talvez prefira dar um tempo em
casa e relaxar em companhia
da família. Clima sedutor no
romance.

NNDia perfeito para fazer passeios diferentes com a turma.
Se você vai trabalhar, você
não economizará empenho
para provar sua competência.
Ciúme de alguém da turma
pode ser sinal de paixão.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNDia lucrativo para quem trabalha em casa, em um negócio de família ou no comércio.
A Lua realça o desejo de conversar mais com as pessoas.
Na conquista, você vai esbanjar charme e simpatia.

NNPode ter mudanças positivas no trabalho. O sábado
também é ótimo para quem
planeja viajar e respirar novos ares. Vênus realça sua vaidade: capriche no visual. No
romance, revele sua ousadia.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNPalavras e atitudes gentis
ajudarão você a conseguir
tudo que quiser hoje. No trabalho, seu empenho pode garantir mais dinheiro. Cuidado com mal-entendidos. Faça
planos com seu amor.

NNTerá oportunidade de resolver seus problemas e cortar
um mal pela raiz. Também
será mais fácil desapegar-se
de coisas que não usa mais.
Namoro à distância vai exigir
mais confiança.

virgem

INSTRUÇÕES: Preencha os espaços com algarismos de 1 a 9, de modo
que cada número apareça uma vez na linha. O mesmo em cada coluna.
Nenhum número pode se repetir e todos de 1 a 9 se encontram presentes.

sagitário

21/5 a 20/6

câncer

TORTO:
agosto,
álamo, cargo,
carisma,carpa,
cristo, crosta,
esgoto,esmola,
estalo, faro, frita,
gema,gesto,
gosma, gota,
lato, orla,pistola,
poema, postal,
prosa,rosa, róseo,
sêmola, sogra,
solar,sopa, taloso,
tipo.

SOLUÇÕES

escorpião

21/4 a 20/5

gêmeos

SODOKU

libra

21/3 a 20/4

peixes

23/8 a 22/9

20/2 a 20/3

NNDia favorável para repensar
as despesas e planejar melhor
o orçamento. Aceite convites
dos amigos para sair. Na paquera, seu jeito discreto pode
atrair uma pessoa mais séria
e experiente.

NNVocê terá mais prazer em
cuidar do corpo e da beleza.
No trabalho, una-se aos colegas para atingir mais rápido
as metas em comum. Romance em ótima sintonia e repleto
de sedução.

