10 D MULHER

Domingo, 1.12.2019 I o dia

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNTerá satisfação na companhia de pessoas queridas. Poderá sentir vontade de voar
mais alto como pessoa e também como profissional. A paquera rolará solta quando estiver se divertindo com amigos.

NNO domingo deve ser de conversas e convivência agradável
com pessoas próximas e que
você estima. Ir a algum lugar
que costuma frequentar pode
render hoje, já que há chance
de conhecer alguém especial.

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 ir a um show, cinema ou restaurante em boa
companhia? Novidades podem chegar na sua vida e
precisará abandonar ideias
velhas. Um novo amor pode
aparecer junto nesse pacote.

NNOlhe para dentro de si e descobrirá que tem ótimas qualidades. Se solte e confie mais
em pessoas próximas. O dia
favorece conversas sinceras.
No romance, troquem elogios
e evitem críticas um ao outro.

22/11 a 21/12

NNA Lua favorece uma reflexão
sobre seus relacionamentos
afetivos. Dia para avaliar seu
comportamento, especialmente o equilíbrio entre dar
e receber. Clima de desejo,
paixão e sintonia no romance.

NNSuas habilidades serão reconhecidas graças à autoconsciência que estará iluminada.
Você saberá se comunicar e
por isso, terá bons momentos
com a família. Se tiver um par,
curta a intimidade a dois.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNBom dia para resolver problemas. Seja menos exigente
consigo, tente relaxar, evite
muito esforço e pense positivo. Se estiver com o coração livre, poderá conhecer alguém
que tem um ar misterioso.

NNPermita-se soltar as emoções e se surpreenda com a
acolhida que poderá receber.
O dia favorece se divertir com
amigos. Você estará particularmente com grande poder
de sedução e atraindo olhares.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNPode descobrir talentos que
não conhecia e que serão úteis
na carreira. O domingo em família deve ser bastante agradável. Clima descontraído e amoroso na união, com diversão e
prazer na companhia do par.

NNA vontade de se divertir
é tanta que você pode sentir prazer até mesmo saindo
sem a companhia dos amigos. Preste atenção à sua volta
porque alguém especial poderá estar de olho em você.

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:
arca, assim,
calda, crase,
criada,crime,
dosar,
lacrado, ladra,
melada,mero,
mesa, miado,
missa,óssea,
pesado, pessoa,
poeira,poema,
premissa, pressa,
proa,radar, remo,
ressaca, risada,
sacra,sarda, sela,
solda.

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 família pode ser seu suporte, e você pode retribuir cuidando de todos e da harmonia
em casa, começando por um
almoço de domingo caprichado. Tome a iniciativa na paquera e convide seu alvo para sair.

NNPoderá passar o dia lendo, ouvindo música ou meditando.
Não tome decisões por agora.
Se aparecer alguém diferente
dos relacionamentos anteriores, não descarte de primeira,
dê uma segunda chance.

