SHOW & LAZER 11

o dia I Sexta-feira, 9.8.2019

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNContato com as pessoas de
fora pode ter um papel importante no trabalho. Boa fase
para matar a saudade de alguém que está longe ou planejar uma viagem. Se você está
só, dê chance a alguém novo.

NNAstral favorável para cuidar
de tarefas que exigem jogo de
cintura e raciocínio rápido.
Que tal sair ou colocar o papo
em dia com a turma? É hora
de esclarecer aqueles mal-entendidos com quem você ama.

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

NNNa vida profissional, o desejo de fazer algo novo pode
falar mais alto. Se quer mexer
na decoração ou iniciar uma
reforma em casa, vá em frente! Aposte na sensualidade
para ter sucesso na paquera.

NNDedique mais atenção à carreira, especialmente se quer
um aumento ou promoção.
Tenha cuidado para não se
apegar demais ao que você
possui, inclusive o relacionamento com a cara-metade!

22/11 a 21/12

NNAgir em parceria deve ser a
melhor maneira de conseguir
o que deseja, inclusive no emprego. Boa fase para lidar com
clientes ou ampliar seus contatos. Uma paquera recente
pode virar bom compromisso.

NNSua disposição para aprender está em destaque: iniciar
um curso ou trocar experiências com os colegas pode ser
produtivo. Reserve um tempo
para relaxar. Será divertido
tentar algo novo com o par.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNNo trabalho, talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios e
arrumar tudo o que ficou pelo
caminho durante a semana.
As finanças contam com ótimas energias. A vida amorosa
pode ficar em segundo plano.

NNSua intuição estará afiada
e poderá descobrir um segredo quando menos espera. No
serviço, a melhor pedida é ficar no seu canto. O romance
irá precisar de mais confiança
das duas partes envolvidas.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNVocê fará o que puder para
sair da rotina e curtir cada
momento nesta sexta, mas
não deixe o trabalho de lado,
ok? Você conta com a sorte:
faça uma fezinha! A vida a
dois corre às mil maravilhas.

NNAs suas tarefas podem ser
feitas com mais tranquilidade
se contar com o apoio de colegas. Se você está em busca de
um novo amor, a sua turma de
amigos próximos pode ter um
papel bem importante agora.

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: anexa,
ante, antena,
cone,conta,
corneta, ente,
éter,exame,
externo, extra,
florete,foco,
fonema, fonte,
lenta, lona,lontra,
materna, menta,
mero,nora,
opaco, pano,
parente,poeta,
ponte, rena, soco,
terno.

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

NNAssuntos que envolvem herança ou que exigme a cooperação dos familiares podem
ser resolvidos com tranquilidade. No namoro ou no romance, desejo de formar uma
família tem tudo para crescer.

NNO astral é favorável para
fazer os seus planos a longos prazos, especialmente
na carreira. Com empenho e
astúcia, você vai chegar mais
longe. Não deixe a rotina tirar
o brilho da sua vida amorosa.

