10 D MULHER

Domingo, 9.6.2019 I o dia

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNPoderá canalizar sua energia em uma atividade física
ao ar livre. Se precisar trabalhar em casa, priorize as tarefas mais chatas e tudo fluirá
melhor. Na paquera, deverá
conhecer alguém especial.

NNSeu humor estará instável
e o melhor a se fazer será se
isolar um pouco em casa para
pensar na vida. Se busca sua
cara-metade, talvez se encante por alguém que possa despertar seus desejos.

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

NNSeu desejo de liberdade vai
aumentar e você poderá tirar
o dia para organizar seus próximos passos, inclusive em relação à profissão. No romance, vale a pena falar sobre suas
emoções com calma.

NNPara gastar seu excesso de
energia, nada melhor do que
focar no próprio bem-estar,
seja se divertindo num passeio perto de casa ou com uma
caminhada. Na paixão, não
controle demais o seu par!

22/11 a 21/12

NNSua criatividade, intuição e
espiritualidade estarão mais
afloradas hoje. Anote as boas
ideias ou os sonhos que tiver,
pois poderão ser premonitórios. A dois, experimente se
abrir com a cara-metade.

NNO seu desejo de liberdade e a
sua vontade de se divertir não
vão permitir que você fique
em casa. Mas evite aglomerações. Para atrair a atenção da
pessoa que está paquerando,
ouça mais e fale menos.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNComo suas tarefas vão exigir
uma grande dedicação, é possível que acabe deixando sua
família de lado. Junto ao seu
par, nada de abordar temas
familiares ou profissionais
para não azedar o dia.

NNVocê vai se sentir mais leve
do que o normal e até deixar
sua seriedade habitual um
pouco mais de lado. Se você
tiver um par, evite exigir demais dele. Na cama, não deixa
de valorizar as preliminares.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNEspere momentos de diversão, cheios de conversas e
bons sentimentos. No romance, caso precise da sua ajuda
com o par, peça com um jeitinho. Entre os lençóis, bastante paixão e novidades.

NNÉ possível que sua energia
aumente sua ansiedade, por
isso, vai querer fazer milhares
de coisas ao mesmo tempo.
Bom dia para se reunir com
sua família. Talvez pintem
atritos entre você e seu par.

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:
agente, ameno,
anis, anseio,ereta,
eterno,
gema, gemer,
gene,gênio, gente,
gerânio, hino,
honra,íngreme,
materno, megera,
meter,naipe,
negar, negra, pena,
pinga,pingente,
raio, reta, seio,
viagem,vinagre,
vinagrete.

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

NNSe os amigos sugerirem um
programa de lazer, aceite, mas
não gaste além das suas posses. Bom relacionamento com
irmãos e parentes. Na união, a
dica é aproveitar o aconchego
do seu próprio lar.

NNReconheça mostre ao mundo suas qualidades. Use a
imaginação para encontrar
caminhos diferentes que te
levem ao sucesso na carreira.
Um pouco de suspense ajuda
no jogo da conquista!

