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O DIA I Sexta-feira, 11.10.2019

PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNNo trabalho, podem surgir
mudanças e oportunidades
bem interessantes. Você só vai
precisar de mais concentração para aprender algo novo.
Avalie os riscos antes de se
envolver num amor proibido.

NNOs astros anunciam um dia
agitado e produtivo para você
no trabalho. Cuidado com o
que vai dizer e ouvir, pois
pode ter problemas com mal-entendidos. Possibilidade de
romance com colega próximo.

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

NNEvite contar demais com a
opinião ou o apoio dos colegas hoje, principalmente do
serviço, pois há o risco de você
se decepcionar. Sentimento
por alguém da turma pode ser
completamente irresistível.

NNTerá sorte em tudo que fizer e saberá direitinho o que
dizer para convencer as pessoas. Evite aquelas extravagâncias. Cuidado para não colocar tudo a perder com cenas
de ciúme e possessividade.

22/11 A 21/12

NNQuem deseja mudar de emprego ou dar uma guinada na
carreira pode contar com a
ajuda dos astros. Mas não é
um bom dia para parcerias.
Forte atração por pessoa do
trabalho ou muito disputada.

NNVocê pode ganhar dinheiro
ao lidar com serviços caseiros
ou ao negociar algum bem de
família. Assuntos do passado
podem vir à tona e tumultuar
seu dia. Há chance inclusive
de você rever algum ex-amor.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNNão tenha medo de dizer
“não” se alguém pedir mais do
que você pode cumprir. Cuidado também com a saúde:
evite extravagâncias, ok? Boa
sintonia no romance. Faça
algo para quebrar sua rotina.

NNCuidado com fofocas e mal-entendidos. Procure ficar
mais no seu canto. Romance
secreto pode cair na boca do
povo, tenha cautela. A dois,
não deixe de esclarecer qualquer dúvida ou insegurança.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNO céu indica transformações e imprevistos no trabalho. Enfrente os desafios e
procure se adaptar sem reclamar. Sucesso garantido na
paquera e no romance. Use e
abuse da sua sensualidade.

NNO céu só aconselha a não
misturar dinheiro com amizade, pois pode se complicar
ainda mais. Na paquera, só
vai se envolver se sentir firmeza na relação. A dois, cuidado
com ciúme e desconfianças.

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: ácaro,
acorde, agora,
alarde,alcorão,
alma, arca, balde,
balé,cadela,
calma,
carro, clarão,
coral,cordão,
córrego, erro,
gorda, gorro,lacre,
ladrão, macarrão,
mala,ordem,
pedra, placar,
porca, poro,preá,
roer.

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

NNSociedade com parentes
pode ter alguns problemas
ao longo do dia. Controle as
emoções e use a razão para resolver divergências. Na vida a
dois, carinho e sedução. Não
deixe a sua família interferir.

NNÉ provável que nem tudo
saia como você planejou hoje.
Por isso, evite sonhar alto demais. Aceite convites e aproveite para mostrar o seu charme. Cuide de quem você ama
e respeite todas as diferenças.

