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Domingo, 10.11.2019 I O DIA

PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNLogo cedo, pode se divertir
com passatempos preferidos.
Controlar o seu temperamento e mudar o visual podem
causar boa impressão. Paixão
deve apimentar os momentos
quentes de mais intimidade.

NNVocê vai se sentir mais à
vontade se estiver na companhia das pessoas mais próximas hoje. Se tiver a chance de
visitar uma cidade próxima,
vá em frente! Não esconda o
seu interesse nas paqueras.

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

NNTire o domingo para relaxar.
Se surgir o desejo de embarcar em um passeio de última
hora, redobre os cuidados
para que tudo saia bem. A
dois, deixar a rotina de lado
poderá ser muito excitante.

NNTalvez tenha que lidar com
alguns assuntos que ficaram
pendentes. Concentre-se e
não deixe nada para depois,
assim, vai evitar dor de cabeça. Se você anda de olho em
alguém, tome a iniciativa.

22/11 A 21/12

NNVocê pode se divertir mais
se estiver com os seus amigos.
Evite desentendimentos com
pessoas próximas. A dois, valorize todos os pontos em comum e aposte tudo na harmonia para melhorar a relação.

NNAtritos com pessoas mais jovens não estão descartados.
Mas irá se divertir muito se
reservar um tempinho para
os seus passatempos preferidos. Talvez tenha que se dedicar mais com quem você ama.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNOs assuntos chatos podem
exigir a sua atenção, mas tente se concentrar e acabar o
mais rápido possível. Poderá
encerrar um ótimo fim de semana com os amigos. Há sinal
de romantismo com o seu par.

NNSe você exagerar ao mostrar
o que pensa, talvez o clima fique um pouco pesado com
um parente. Mas, o clima logo
melhora. Tudo indica que, na
vida amorosa, as coisas devem correr às mil maravilhas!

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNUma viagem ou um passeio
para conhecer um lugar diferente tem tudo para levantar
o astral hoje, mas imprevistos
podem aparecer, se planeje!
Não deixe que nenhum obstáculo atrapalhe as conquistas.

NNPasseio ou viagem rápida
pode ser uma ótima maneira
de relaxar e esquecer um pouco as obrigações do dia a dia.
Se você tem compromisso, algumas palavras doces podem
aquecer todo o seu coração.

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: adiada,
amar, amônia,
amora,andar,
animar, aroma,
dada, dama,doar,
drama, eira, idéia,
ironia,madre,
mania, maré, miar,
mina,mineiro,
moenda, mora,
nadar,nômade,
odiar, raia, ramo,
rédea,ronda,
rondar.

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

NNDeixe toda a seriedade de
lado e reserve um tempinho
para se divertir muito. Bom
astral para vir a conhecer pessoas novas. Você poderá se encantar com alguém que você
conheceu nos últimos dias.

NNInvista em seu futuro. Aproveite para entrar em contato
com os seus amigos que moram longe e matar a saudade
deles. Seu lado animado ganha destaque e pode trazer
novo ânimo para o romance.

