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PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNPode surgir uma promoção,
aumento ou emprego novo.
O seu romance ganhará destaque e sair da rotina será a
melhor maneira de reforçar
todos os laços com quem ama
ou fisgar um bom novo amor.

NNSe está em busca de emprego, preste atenção ao conselho de um parente. Habilidade de comunicação em alta, o
que pode ser uma vantagem
no trabalho. Os laços com o
par se tornam mais estáveis.

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

NNTrabalhar em equipe ajudará a atingir seus objetivos
profissionais. Sua habilidade
para aprender coisas novas e
sair da rotina está em alta. Explore todo o seu lado sensual
para fisgar quem você deseja.

NNNesta sexta, podem surgir
boas oportunidades de encher o bolso. É hora de definir
novos objetivos financeiros
e até iniciar poupança. Será
fácil esclarecer qualquer mal-entendido com quem ama.

22/11 A 21/12

NNO seu trabalho pode passar
por algumas mudanças hoje,
mas tudo indica que elas serão muito positivas. A sua
vida amorosa contará com as
bênçãos de Vênus e tudo deverá correr às mil maravilhas.

NNNo trabalho, vale a pena
redobrar a atenção e ouvir
seu sexto sentido. Poderá dar
conta das tarefas agindo pelos
bastidores. Esbanjando carisma, você tem tudo para fazer
sucesso nas suas conquistas.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNValerá a pena dedicar uma
atenção extra à saúde -- cuidados simples podem até se
refletir na aparência. Poderá
também se divertir com amigos. Paquera iniciada agora
tem boas chances de se firmar.

NNSerá mais fácil lidar com
tarefas que exigem contato
com colegas ou com o público. Astral favorável para rever sonhos. Você conta com
mais coragem e charme para
se aproximar de quem deseja.

TORTO: afro,
aipo, atípico, aval,
caótico,cava,
ciático, cipó, coar,
corcova,fácil,
favo, lava, nova,
ócio, ótico,oval,
pior, placa, plano,
porco,pórtico,
raio, típico, tipo,
tipóia,tópico,
tora, vaca, vacilo.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNBom momento para você
traçar planos ambiciosos para
a carreira. Com a entrada de
Vênus em seu paraíso astral,
tanto a conquista quanto a
vida conjugal ganham uma
dose extra de romantismo.

NNMantenha segredo sobre as
suas ambições se quiser chegar mais longe e afastar as
pessoas invejosas. Lembranças de um bom amor antigo
podem balançar todo o seu
coração se você está sozinho.

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

NNVocê conta com raciocínio
rápido, boas ideias e muita
lábia para convencer clientes
ou colegas na sua vida profissional. Se você está sozinho
agora, poderá se apaixonar
por alguém à primeira vista!

NNSeu lado ambicioso ganhará
destaque e você poderá correr
atrás das suas metas, principalmente as profissionais Alguém da turma pode ter um
papel importante na paquera
se você busca um novo amor.

