10 D MULHER

Domingo, 1.3.2020 I o dia

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNCom a vaidade em alta, vai
querer cuidar do visual. Bom
dia para celebrar conquistas e
valorizar o que importa. Será
mais fácil planejar as finanças. Cuidado com fofocas. Melhore o diálogo com seu bem.

NNBom dia para curtir sua casa
e até mudar algo para deixá
-la mais aconchegante. A sintonia com os parentes será
maior e pode até rolar reconciliação. Com charme, deixará
seu par bem mais envolvido.

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

NNBom dia para viajar ou visitar pessoas queridas. Cuide
da espiritualidade. Não misture dinheiro e amizade, pois
pode ter prejuízo. Na união,
melhorem o diálogo e respeitem a liberdade um do outro.

NNSentirá vontade de estar
perto das pessoas queridas.
Combine programa legal com
os mais chegados e faça contato com aqueles que estão
distantes. União estável. Vai
esbanjar sintonia com o par.

22/11 a 21/12

NNPode se sentir mais sensível. Confie na sua intuição.
Tente refletir para solucionar
problemas. Não bata de frente com quem fala demais ou
autoridade. No romance, apimente o sexo com fantasias.

NNQue tal aproveitar o dia para
arrumar suas coisas e facilitar
a rotina? Você também pode
organizar as despesas e até fazer sobrar alguma graninha.
No romance, resolva qualquer
coisa com uma nova conversa.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNVai querer curtir o dia ao
lado de pessoas queridas. Tente reunir os amigos e parentes
mais próximos. Pode ter dor
de cabeça em viagem. Uma
amizade pode evoluir para
namoro e deve dar bem certo.

NNSeu dia deve ser divertido.
Se tem filhos, brinquem juntos. Não exagere na comida.
Cuidado com fofocas e mal
-entendidos, especialmente
no amor. Deixe assuntos delicados para outro momento.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNCuidar da saúde pode ser
prazeroso. Tudo que fizer
para melhorar o visual também fará bem ao seu astral. O
clima entre amigos pode ficar
bem tenso à noite. A dois, façam planos e tomem decisões.

NNO convívio com a família
será prazeroso. Curta seu lar
ou pratique um hobby para
repor as energias. Deve receber convites para sair à noite.
No romance, dialogue, se livre
do ciúme e invista no carinho.

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:
álamo, alma,
anel, anta,
coala,coletor,
colina, colírio,
corante,cortina,
cota, ético, íntimo,
leal,letal, lírico,
litro, malote,
mito,neto,
pinta, planeta,
plantio,político,
rima, roleta, rota,
rotina,tina, tipo.

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

NNSe puder viaje ou faça um
passeio diferente com pessoas
queridas. Aventure-se e divirta-se. Quem tem filhos perceberá uma sintonia grande. A
dois, não tente só impor suas
vontades. Saiba fazer acordos.

NNVai querer se comunicar
com os amigos, reunir parentes e conversar com a vizinhança. Deve receber conselhos de amigos mais experientes. Se solte mais na sua
paquera e conheça alguém.

