Saturno, Vênus e Marte unidos podem impedir
mais alegria e maior ritmo no andamento de seus
proejtos, especialmente os que envolvem parcerias ou mesmo um romance. Você pode estar mais
frio. Tenha paciência
Seu regente em aspectos com Marte e Saturno derruba sua energia e seu ânimo. Não se deixe levar pela
desmotivação, em alguns dias tudo volta à normalidade. As ﬁnanças também passam por um momento
mais difícil.
Sua energia pode estar mais baixa, pois a pressão que
Saturno faz em Vênus e Marte diminui sua motivação e
entusiasmo. Pés bem ﬁrmes no chão são uma característica deste momento. O trabalho continua intenso.

Marte em Leão recebe forte pressão de Saturno,
impedindo-o de ações mais concretas relacionadas às suas ﬁnanças. Você gostaria que tudo fosse
mais rápido, mas algo sempre impede um ritmo
mais acelerado. Mantenha a calma e a paciência.
Marte em seu signo continua recebendo forte pressão de Saturno e faz com que as iniciativas não
tenham os resultados no tempo esperado. Tenha
paciência, pois essa energia dura apenas alguns dias.
Mantenha-se ﬁrme em seu foco.
Sua energia vital está muito baixa e, por isso, você deve
manter atividades mais moderadas e cuidar melhor da
saúde. Seu campo de energia mais aberto pode permitir a
entrada de vírus e bactérias com mais facilidade.

Você tem estado bastante cansado, mas as atividades sociais ainda não terminaram. Um trabalho em
equipe continua trazendo problemas e algumas diﬁculdades. As ﬁnanças também podem sofrer com
alguns obstáculos. Mantenha a calma.
Saturno unido a Vênus em seu signo e em tenso aspecto com Marte e faz com que seus projetos proﬁssionais ﬁquem meio parados. Mantenha a calma e a paciência, pois essa energia mudará rapidamente. Seja raci-

Saturno unido a Vênus faz um tenso aspecto com
Marte, adiando alguns resultados relacionados
aos seus projetos de médio e longo prazo, especialmente os que envolvem pessoas e negócios
estrangeiros. Mantenha a calma.
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Renove a sua pele!
Nada melhor que chegar em casa após um
longo dia de trabalho e tomar aquele banho
relaxante. O tempo
embaixo do chuveiro,
quando bem
aproveitado, pode ser
tornar um verdadeiro
aliado ao ritual de
beleza, deixando a
pele ainda mais
hidratada e luminosa.
Uma dica é usar uma
esponja vegetal. Essa
forma natural de
esfoliação ativa a circulação, acelerando o
metabolismo e combatendo as indesejáveis
celulites. Além disso, retira da pele
impurezas e células mortas, facilitando a
penetração dos ativos dos cremes e
auxiliando também na remoção de pelos
encravados.
A bucha também ajuda a abrir os poros,
devolvendo o brilho, a elasticidade e a
maciez da pele. Para um melhor resultado,
use sempre com sabonete líquido e realize
movimentos circulares leves. Após
terminar o banho, enxágue a esponja com
água quente e limpa, certiﬁcando-se de não
ﬁcar resíduos de sabonete. Retire o excesso
de água e coloque para secar pendurada.
Lembre-se que usá-la em excesso pode
ressecar e até agredir a pele. Portanto, para
usufruir dos seus benefícios de maneira
correta procure fazer a esfoliação corporal
no máximo uma vez por semana! E não se
esqueça do hidratante após o banho!

O sonho dos peixes
Por: Lêdo Ivo
Não posso admitir que os sonhos
sejam um privilégio das criaturas humanas.
Os peixes também sonham.
No lago pantanoso, entre miasmas
Que aspiram á espessa dignidade da
vida,
Eles sonham com os olhos sempre abertos.
Os peixes sonham imóveis, na bemaventurança
da água fétida. Não são como os
homens, que se agitam
em seus leitores desastrados. Na verdade,
os peixes diferem de nós, que ainda não
aprendemos a sonhar
e nos debatemos, como afogados, na
água turva
entre imagens hediondas e espinhas de
peixes mortos.
Juntos ao lago que eu mesmo mandei
cavar,
tornando verdade um incômodo sonho
de infância,
interrogo a água escura. As tilápias se
escondem
de meu suspeitoso olhar de proprietário
e se recusam a ensinar-me como devo
sonhar.
(Extr. Do livro “Mar Oceano”, pág. 13,
da Record – Rio de Janeiro, ano de
1987).
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Charge

Saturno e Vênus unidos pressionam Marte e suas
emoções ﬁcam à ﬂor da pele. A necessidade de
mudanças aumenta e você sente-se preso, sem
movimentos. Tenha paciência e mantenha a calma, pois, em poucos dias, isso termina.
Saturno e Vênus em tenso aspecto com Marte em Leão
trazem a você algumas diﬁculdades em seus relacionamentos. Qualquer iniciativa que você tome neste
momento pode trazer resultado zero, portanto, tenha
paciência e espere alguns dias.

Os projetos que envolvem trabalho passam por
um período mais difícil de lentidão nos resultados. Mantenha a calma e faça o que deve ser feito,
sem preocupar-se com o tempo. Essa energia termina em poucos dias.

Sudoku:
O objetivo é encaixar
no quadro números de
1 a 9 de tal maneira
que eles não se repitam
em cada linha
horizontal ou vertical.
Dentro de cada área de
3x3 quadrados também
não pode haver
repetições.

Resposta:

Pudim de chocolate
Ingredientes:
Base:
1 lata de leite condensado
1 e 1/2 medida da lata de leite condensado de leite integral
3 ovos
1 tablete de chocolate meio-amargo
(170gr)
Modo de preparo:
Ralar o chocolate e adicionar leite quente
para derretê-lo,
formando uma
mistura homogênea. Misturar o
leite condensado
com o leite integral. Bater os ovos
e
adicionar a mistura anterior. Coar e
reservar.
Caramelo:
Colocar o açúcar numa panela e adicionar
uma quantidade de água suﬁciente para
molhá-lo. Cozinhar até virar um caramelo
e colocar numa forma de pudim (18cm de
diâmetro).
Cozimento:
Adicionar a base do pudim a forma com
caramelo e cozinhar em banho-maria no
forno a 150˚C por aproximadamente 1 a 1
hora e meia ou até o centro do pudim
estar ﬁrme.

