10 D MULHER

Domingo, 16.6.2019 I o dia

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNPoderá ter revelações em
sonhos ou acordar com pensamentos importantes. Planos de expansão profissional
passarão pela sua cabeça. O
amor de sua vida pode estar
bem mais perto que imagina.

NNA saudade das pessoas queridas, que estão distantes,
pode trazer uma certa nostalgia. Ao olhar para as tarefas
pendentes, talvez possa bater
uma preguiça. Na sua vida a
dois, é hora de sair da rotina.

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

NNEm clima de preguiça, o seu
dia poderá ser de muita calma, desde que você não tenha
alguns compromissos inadiáveis. Se já tiver um amor para
chamar de seu, aproveite para
ficar bem juntinho do par.

NNPasseios em locais com comércio poderão provocar gastos. Difícil resistir à tentação
de comprar algo que você deseja... Abra seu coração para a
pessoa pela qual você se interessa. Poderá se surpreender!

22/11 a 21/12

NNAproveite a vontade de abrir
as asas e organize seus planos
para as férias. O romance irá
se fortalecer se vocês partilharem os seus sonhos. Os desejos de um pelo outro estarão
com a corda toda neste dia!

NNNão permita que seus sonhos sejam sufocados por
nada nem ninguém. Construa
seu caminho com trabalho,
responsabilidade e também
foco. Na união, relembre o começo da paixão e do amor.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNO corpo pede algum repouso e momentos de cuidado.
Reorganize suas atividades
diárias para não se sobrecarregar. Casais poderão sentir
que as diferenças serão superadas com paciência e amor.

NNDeixe a vida fluir de forma
mais leve, não encane tanto
com as situações e pessoas.
O astral pede para que você
saia da sua zona de conforto,
principalmente se estiver procurando um novo amor.

TORTO:
aguapé, alugar,
alva, apear,areia,
arpejo, aula,
beijo, brava,brejo,
erva, gula, jeito,
jóia,larva, lugarejo,
luva, nota,
peito,pérgula,
praga, preá,
rabino,reino,
sábio, sabre, sito,
vaga,varal, varejo.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNTerá boas ideias, que poderão ser aplicadas no dia a dia.
Deve fazer compras vantajosas em feiras e comércio popular. Se estiver procurando
alguém especial, poderá encontrar em locais calmos.

NNHoje poderá haver um conflito entre a vontade de sair
com a galera e a pilha de coisas a fazer. Procure equilibrar seu dia! É possível que
encontre uma pessoa especial
ao cumprir suas obrigações.

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

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

NNA Lua irá favorecer aprendizado nos relacionamentos.
Quem tem alguém ao lado poderá descobrir novas qualidades em quem ama. Que tal
dizer ao seu par o que pode
acender aquele seu desejo?

NNA vontade de praticar a solidariedade e servir ao próximo poderá levar você a buscar
uma religião que lhe permita
concretizar esse sonhado projeto. A dois, clima de muito
bom humor, paixão e amor.

