SHOW & LAZER 11

o dia I Sexta-feira, 13.3.2020

passatempos
TORTO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

áries

23/9 a 22/10

NNMudanças e reformas darão mais certo no início do
dia. Se puder, separe e doe o
que não usa mais. Mostre sua
capacidade se busca um novo
emprego ou promoção. No romance, lutem pelo futuro.

NNBom astral para o seu bolso.
Pode lucrar com algo feito em
casa com bicos ou horas extras. Mas não saia torrando:
freie os gastos. A união pede
privacidade e confiança. É importante controlar o ciúme.

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

NNA união fará a diferença no
serviço. Aproxime-se de colegas mais experientes e aprenda com eles. A Lua estimula os
relacionamentos em geral. Na
relação, valorize as afinidades
e demonstre todo seu amor.

NNAstral leve e descontraído
hoje. No serviço, vai contagiar
todo mundo com seu ânimo.
Sua criatividade estará afiada,
então, dê ideias e sugestões.
No romance, não faltarão carinho e diálogo. É só curtir!

22/11 a 21/12

NNQuem deseja mudar de emprego pode ter uma boa oportunidade. Mire em suas metas
mais altas e lute com vontade
para chegar lá. Cuide da saúde e mude hábitos ruins. No
romance, apoie o seu bem.

NNBoa época para analisar
suas finanças e despesas e
cortar gastos desnecessários.
Observará mais os parentes e
pode resolver assuntos da família. Momento de confiança
e privacidade na vida a dois.

capricórnio

21/6 a 22/7

22/12 a 20/1

NNA Lua te trará sorte, ânimo
e criatividade. Você terá facilidade para motivar os colegas. Também aprenderá com
facilidade: invista em cursos
e treinamentos. Namoro recente tem tudo para se firmar.

NNTerá o apoio dos colegas
para executar um projeto.
Atue em equipe e estimule
os outros. Notícia de amigo
pode te alegrar no fim do dia.
No romance, será mais fácil
demonstrar e declarar amor.

leão

aquário

23/7 a 22/8

21/1 a 19/2

NNVocê deve tomar uma importante decisão para o futuro da sua família. Pode voltar
a um antigo emprego ou usar
sua experiência para se destacar no seu. A dois, prefira programas caseiros e tranquilos.

NNPode ter apoio de alguém
para alcançar uma promoção
ou um objetivo. Talvez nem
saiba quem lhe ajudará. Fique
de olho nas chances e saiba
aproveitar. Na união, revele
seus planos e lutem juntos.

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:
abóbora,
amor, amora,
anagrama,angra,
aramar,
arma, aroma,
bobo,bomba,
bombom, gamar,
gambá,garbo,
garoa, grama,
grana,
maga,magno,
magra, manga,
mano, mora,morno,
nabo, namoro,
nora, norma,obra,

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

NNCharme e simpatia te ajudarão a conseguir o que quiser. Lábia e poder de comunicação em alta. Sucesso para
quem lida com o público. No
romance, demonstrará com
mais facilidade o que sente.

NNVocê vai querer superar seus
limites e buscará novas possibilidades. Defina metas e
corra atrás. Estude e invista
no seu progresso. Ótima fase
para sair com amigos, conhecer gente nova e ir paquerar.

