Sol e Lua em ótimo aspecto colorem seus relacionamentos mais próximos, tanto os de amizade
quanto os afetivos. Júpiter e Vênus também em
um ótimo aspecto beneﬁciam ainda mais as relações, abrindo espaço para a intimidade.
Astral mais tranquilo com Sol e Lua em ótimo aspecto melhorando sensivelmente suas ﬁnanças, especialmente as relacionadas ao trabalho. Ótimo momento para novos investimentos. A saúde também
melhora visivelmente.
A Lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto com o Sol,
deixando você mais romântico, sensível e introspectivo. O momento é ótimo para estar entre os seus e os
amigos íntimos. Júpiter e Vênus ajudam a abertura de
portas para o amor

A Lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto com o
Sol, deixando você mais romântico, sensível e
introspectivo. O momento é ótimo para estar
entre os seus e os amigos íntimos. Júpiter e Vênus
ajudam a abertura de portas para o amor.
Um ótimo aspecto entre a Lua e o Sol vai movimentar suas amizades e tudo o que se relaciona à comunicação. O momento é de tranquilidade e você deve
estar aberto para convites a festas e eventos. Uma
viagem rápida junto dos amigos pode ser imensaSol e Lua em ótimo aspecto entre si vão movimentar
intensamente sua vida social, especialmente programas
relacionados com sua carreira. O momento é ótimo para
novos investimentos ou para começar um novo projeto.

O Sol em seu signo faz um ótimo aspecto com a Lua
em Gêmeos, movimentando positivamente seus projetos, especialmente os de médio e longo prazo. Uma
longa viagem pode marcar o início de uma nova fase
em sua vida.
Sol e Lua em ótimo aspecto entre si equilibram suas
emoções e mostram com clareza e tranquilidade suas
verdadeiras necessidades emocionais. O momento é
ótimo para promover mudanças. Boa fase para suas

Um ótimo aspecto entre Sol e Lua traz novas oportunidades e equilíbrio aos seus relacionamentos.
Projetos desenvolvidos em equipe ganham um
novo movimento e podem abrir portas para
novos contratos.
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Cantinho
Poético
Por: Eliseu Oro
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Inspiração

É possível acelerar o
Bronze bonito e durável. Quem não quer
exibir a cor da saúde em uma pele linda
Com tanta tecnologia, é possível acelerar o
bronzeamento de maneira segura e eﬁcaz.
“Enquanto os autobronzeadores apenas
tingem a pele, os nutricosméticos
complementam a dieta repondo nutrientes
e antioxidantes no organismo”.
Para um bronzeamento
mais durável
Para aquelas que desejam
aumentar o tempo do
bronze na pele, o uso de
nutricosméticos à base de
antioxidantes, que
protegem contra a
formação de eritemas
induzidos pela luz UV e
acentuam a pigmentação, proporcionando
uma cor mais durável. Mas o resultado de
uma pele bonita, saudável e bronzeada
depende também da preparação antes de
expor-se ao sol. “Depois de iniciado o
tratamento com o nutricosmético (que irá
ajudar na hidratação da pele), devemos
preparar a pele com a hidratação, tanto
com o aumento de ingestão de líquidos
como pelo uso de hidratantes, para evitar
que já nos primeiros contatos com o sol ela
esteja ressecada”. É ideal fazer uma
esfoliação, uma a duas vezes por semana,
para retirada de células mortas, visando um
bronzeado mais uniforme. Só realize esse
procedimento dias antes de se expor, para
não deixar a pele com algum tipo de
sensibilidade.

Por: Ilda Maria Costa Brasil
Percorro as ruas da cidade
em busca de inspiração
para meus versos.
De tempo em tempo,
algo desperta minha atenção,
mas a inspiração mantém-se
calada e silenciosa.
A caminhada continua...
um ipê rosa deslumbrante;
um casal de pombos
que passeia livremente
pela verde relva;
crianças vestidas
de prendas e de gaúchos
saúdam o 20 de setembro
e a inspiração mantém-se
calada e silenciosa.
Paro, penso e desisto
de procura-la,
pois acabo de lembrar-me
de que o ato de escrever
é natural, espontâneo e puro.

(Extr. Da Revista “Escritores”, nº221,
pág. 22, de Piracicaba – SP).

Jogo dos 7 erros

Charge

Sol e Lua em ótimo aspecto vão movimentar sua
carreira e trazer o sucesso esperado depois de
algum tempo de investimentos. Fique atento às
novas oportunidades que certamente surgirão.
Paz e harmonia no trabalho.
O dia será positivamente movimentado, prometendo
ótimos encontros, surpresas e a possibilidade de encontrar um novo amor em sua vida. A fé e a esperança são
renovadas neste dia, trazendo equilíbrio e força. Viagens e estudos são beneﬁciados.

Você começa uma fase em que suas emoções
entram em um momento de equilíbrio. A vida
doméstica também entra em uma ótima fase e
chamar amigos e parentes mais próximos para
uma boa conversa pode ser uma grande ideia.

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:

Cachorro quente de forno
Ingredientes:
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de leite
2 ovos
1 1/2 colher de sopa de fermentem pó
100 g de queijo parmesão ralado
Recheio:
8 salsichas cozidas e picadas
1 cebola picada
1 tomate picado
sem sementes
1 pimentão picado
1 lata de milho
1 lata de ervilha
Azeitonas
1/2 lata de pomarola
Modo de preparo:
Bata no liquidiﬁcador a farinha, os ovos,
o leite e a metade do queijo ralado
Acrescente por último o fermento,
mexendo devagar com uma colher
Misture todos os ingredientes do recheio
Unte uma forma e polvilhe com farinha
de trigo
Despeje a metade da massa, o recheio e
cubra com o restante da massa
Polvilhe com o resto do queijo
Leve ao forno pré - aquecido, por aproximadamente 30 minutos, ou até ﬁcar dourado.

