10 D MULHER

Domingo, 17.11.2019 I O DIA

PASSATEMPOS
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES

23/9 A 22/10

NNO seu lado caseiro vai continuar em alta hoje, mas a
diversão ganhará destaque
e você pode viver alguns momentos inesquecíveis! Controle todo seu ciúme se quiser
manter a paz no seu romance.

NNNa companhia dos seus amigos, este domingo tem tudo
para se tornar mais animado.
Mas, se o clima anda tenso
com os familiares, é melhor
diminuir as críticas. A dois,
valorize o companheirismo.

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

NNAstral está favorável para
passear e curtir companhia
das pessoas queridas. Aproveite para repor energias conversando com alguém. Pode
se encantar por alguém que
tenha acabado de conhecer.

NNPlanos para um passeio ou
viagem podem movimentar
seu domingo. Dedicar uma
atenção extra ao visual ajuda
a deixar uma ótima impressão em seus contatos, além de
movimentar suas paqueras.

22/11 A 21/12

NNAproveite seu lado descontraído nesse domingo para
fazer passeios, mas cuidado
para não gastar muito. Um
bom papo pode ser decisivo
na hora de você mostrar interesse e conquistar a paquera.

NNHoje você vai desejar ficar
quieto no seu canto e repensar algumas coisas de sua
vida. Pode se desentender
com um amigo, mas não deixe que isso afete o seu astral.
A dois, deixe a rotina longe.

CAPRICÓRNIO

21/6 A 22/7

22/12 A 20/1

NNFeche o final de semana curtindo as atividades preferidas, mas cuidado com gastos
e evite exagerar nas compras,
pois há risco de prejuízo. Pode
ser que as suas paqueras não
saiam como você gostaria.

NNA companhia dos amigos
será bem-vinda e você vai se
sentir melhor se tiver muita
gente ao seu redor. A atração
física tem tudo para esquentar todos os momentos mais
íntimos com quem você ama.

TORTO:
anis, cega, cena,
cone,correio,
engano, eros, erro,
gênio, gerir,ícone,
ingerir, ioga, íris,
nego,negócio,
negreiro, ócio,
orégano,reco,
régia, rena, resina,
rico,risco, riso,
seco, seio, sério,
signo.

LEÃO

AQUÁRIO

23/7 A 22/8

21/1 A 19/2

NNHoje, ficar no seu canto pode
ser uma boa para descansar e
repensar algumas coisas. Melhor ter cautela com fofocas
ou pessoas maldosas. No romance, faça a sua parte para
conseguir fortalecer a relação.

NNBom dia para dar uma ajuda
às pessoas queridas ou cuidar
de algumas coisas que estavam pendentes. Se você está
só, vai sonhar com um compromisso e talvez não se interesse por lance sem futuro.

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

NNA companhia dos amigos
será bem-vinda e você pode
se divertir mais do que imagina ao lado do pessoal. A vida
amorosa pode enfrentar alguns desafios, mas nada que
abale o seu relacionamento.

NNAproveite a companhia dos
amigos e, mais tarde, aproveite para se organizar antes de
iniciar uma nova semana puxada. A paquera pode correr
bem melhor se você está a fim
de alguém que mora longe.

