SHOW & LAZER 11

o dia I Sexta-feira, 22.11.2019

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNÉ um bom momento para
agir em parceria, só não baixe
a guarda, já que podem pintar
algumas mudanças inesperadas no trabalho. Na paquera,
alguém que mora longe pode
balançar seu coração.

NNCom o Sol iluminando o
seu lado comunicativo, você
conta com uma energia extra
para fazer novos contatos e
sair da rotina. Mais confiante, tem tudo para fisgar quem
deseja.

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

NNNão deixe nenhuma tarefa
para depois. A saúde também
recebe vibrações positivas:
aproveite para cuidar melhor
do seu corpo. A dois, há sinal
de muito carinho e sintonia
com quem ama.

NNAgir discretamente será a
melhor maneira de cuidar do
serviço. Vale a pena encontrar
tempo para os amigos, afinal,
eles vão levantar seu astral! A
dois, aposte no bom humor e
deixe a rotina bem longe!

22/11 a 21/12

NNConcentre-se no trabalho e
poderá receber o reconhecimento que merece! Pode ser
mais fácil resolver alguns assuntos pendentes em casa.
Aposte nos pontos em comum
com o par e reforce os laços.

NNBom momento para agir nos
bastidores e tentar algo mais
ambicioso no trabalho. Contará com energia para lidar
com assuntos pessoais. Astral leve favorece a conquista
e anima a vida amorosa.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNA Lua favorece a resolução
de alguns assuntos domésticos ou familiares. A saúde
estará protegida, mas ainda
precisa de atenção. A dois, o
ciúme pode crescer, mas não
deve atrapalhar o romance.

NNPoderá conseguir uma promoção ou aumento, embora
tenha que se empenhar muito
para se dar bem. O romance
tem tudo para se tornar mais
gostoso se vocês valorizarem
o companheirismo.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNBons sinais para quem sonha com casa própria. Com
o Sol em seu paraíso astral a
partir de hoje, poderá lidar
com qualquer assunto usando
sua simpatia. Não esconda o
seu interesse da paquera.

NNPlanos para uma viagem recebe a proteção das estrelas.
O Sol protege as amizades e
você pode contar com o pessoal para o que precisar. Há
sinal de descontração e alto
-astral ao lado de quem ama.

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:
canela, canil,
cinto, cólera,
colônia,cone,
enol, eólica,
espiar,
falência,farelo,
frase, íleo, inca,
lento, linear,lisa,
óleo, ópio, páreo,
pesar,pose, rali,
rasa, real, safra,
salina,sépia,
silêncio, tônica.

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

NNHoje,

NNSe depender das estrelas,
mudanças e reviravoltas podem agitar as coisas no trabalho. Use o bom humor e a
descontração para encantar
paquera ou deixar o par aos
seus pés.

há indicação de habilidade para lidar com dinheiro — você pode descobrir
novas maneiras de engordar
seu bolso. Um lance passageiro pode movimentar a
paquera.

