10 D MULHER

Domingo, 20.10.2019 I O DIA

PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNReceber os parentes em casa
pode fazer bem ao seu coração. Sinal verde para mudar o
visual e cuidar da beleza. Muita sensualidade e paixão entre
quatro paredes. Use a criatividade para incrementar o sexo.

NNVocê vai querer deixar seu
lar mais bonito e comprar
umas coisinhas novas para
a decoração. Quem está livre
vai querer alguém para chamar de seu, mas só dará chance a quem fizer por merecer.

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

NNQue tal reunir amigos e parentes num programa bem
animado? Desabafar com pessoas queridas pode ser bom.
Ótimas vibrações para a paquera, com umas boas chances de engatar um namoro.

NNPode ter surpresa com visita. Se não pode sair da cidade,
procure se aventurar em passeios diferentes. No romance,
vocês podem ter umas conversas importantes e muito gratificantes. Aproveite o agora!

22/11 A 21/12

NNVocê pode sentir um desejo
maior de se cuidar e adotar
hábitos saudáveis. Pode aceitar um serviço extra para faturar uma graninha. Mas controle os gastos. Deixe claro o
que você quer na paquera.

NNVale mudar o visual e levantar sua autoestima. Ou customize suas roupas que estão
esquecidas e crie alguns novos looks. Ou ainda mudar
a decoração da casa. Só não
exagere nos seus gastos, ok?

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNBom dia para passear e
namorar. Hora de deixar as
preocupações de lado e relaxar. Vale até uma viagem para
visitar quem está mais distante. Na conquista, você vai esbanjar charme e simpatia.

NNTodos vão querer a sua companhia e isso vai fazer muito
bem ao seu astral. Bom momento para falar em compromisso ou até mesmo casamento. Até aquela amizade
pode se transformar em amor.

TORTO: aliá,
anil, ápice, arca,
areia, cara,cear,
cela, cepa, cera,
cria,dedicar, dica,
épica, idade,
idem,laia, lara,
média, miar,
parca,pária, pelar,
pera, perna, piar,
píer,rala, rapé,
real.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNVênus inspira você a organizar suas coisas e sua casa. O
domingo pede menos agito e
mais sossego. No amor, tenha
um pouco mais de discrição,
ninguém precisa saber o que
acontece na sua vida afetiva.

NNVocê vai se preocupar muito mais com a sua beleza e
alimentação. Boa disposição
para sair e mostrar o seu charme por onde você for. Na vida
a dois, apoiem um ao outro e
façam muitos planos felizes.

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

NNClima ideal para passeios e
bate-papos. Também pode se
divertir em clubes, atividades
esportivas e brincadeiras. Na
sua união, afaste a insegurança e o ciúme com bastante
companheirismo e diálogo.

NNPasseios com amigos têm
tudo para animar o seu domingo. Se você tem filhos é
um bom dia para se divertir
com eles. Abuse do seu charme para encantar seu par perfeito. Ouse na sua intimidade.

