O mês começa e a tensão continua por mais uns
dias. Paciência. Relacionamentos e questões proﬁssionais ainda tiram sua paz e seu fôlego. A Lua
entra em Virgem e movimenta seu dia de trabalho
de maneira mais tranquila.
A Lua entra em Virgem e você ﬁca mais sensível, com
o coração mais aberto ao amor. O dia promete trazer
um pouco de romantismo em meio a algumas tensões que tem vivido no trabalho. Mas mantenha os
pés no chão e não se iluda.
A Lua entra em Virgem e sua vontade é de não sair de
casa. Estar junto dos seus fará muito bem a você, caso
possa. A tensão continua por mais uns dias e um problema com seu ﬁlhos pode estar tirando seu sono. Seja
tolerante.

O Sol permanece pressionado e algumas mudanças continuam acontecendo em suas relações
familiares e em casa. Deixe as coisas se ajeitarem
como devem ser. A Lua entra em Virgem e movimenta sua rotina através de uma viagem rápida.
A Lua entra em Virgem e movimenta questões que
envolvem suas ﬁnanças. O momento é ótimo para
rever ganhos e gastos. A tensão continua com o Sol
pressionado em Libra, mas você não deve se deixar
levar pela negatividade e pessimismo.
A Lua entra em seu signo e você ﬁca mais terno e acolhedor. Suas emoções entram em um estado temporário de
equilíbrio. A tensão continua e você deve parar e reorganizar suas ﬁnanças e investimentos. Ganhos e gastos
devem ser revistos.

A Lua em Virgem deixa você mais fechado e reﬂexivo
e suas emoções ﬁcam mais aﬂoradas. Respeite sua
necessidade de isolamento no dia de hoje. A tensão
sobre o Sol em seu signo continua trazendo mudanças. Seja amoroso consigo mesmo.
O Sol permanece tenso no signo de Libra e suas emoções continuam sendo colocadas à prova. Você está
mais fechado e deve respeitar esse estado de espírito. A
Lu movimenta positivamente um trabalho em equipe.

A Lua entra em Virgem e traz um rápido movimento à sua carreira. Algo novo pode surgir,
como um convite para participar de um projeto
interessante. O Sol continua tenso e um trabalho
desenvolvido em equipe epode dar problemas.
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É possível prevenir cravos?
Evitar os pontinhos pretos que
insistem em marcar seu rosto é
praticamente impossível, aﬁnal não dá
para frear a oleosidade natural da pele
e, menos ainda, protegê-lo da
poluição, os dois fatores que
desencadeiam os surgimento dos
cravos. Mas não é por isso que você
precisa passar o tempo todo com o
rosto prejudicado. Alguns cuidados
caseiros são suﬁcientes para remover
os pontinhos ainda que, em longo
prazo, não substituam uma limpeza de
pele. Tônicos e produtos adstringentes
oferecem ótimos resultados, assim
como sabonetes de ação profunda. Só
tome cuidado
para não usar
produtos
inadequados
para o seu tipo
de pele. Eles
podem ressecar
demais o rosto,
levando o
organismo a produzir ainda mais sebo
e, consequentemente, favorecendo o
aparecimento dos cravos e até de
espinhas. No caso das mulheres,
dormir maquiada também é fatal: os
cosméticos entopem os poros, e o
rosto rapidamente enche-se de pontos
pretos.

Sim é Melhor...
Acreditar a desacreditar,
Aparecer a desaparecer,
Assistir a desassistir.
Animar a desanimar,
Bendizer a maldizer,
Consistir a destruir.
Concordar a discordar,
Conhecer a desconhecer,
Difundir a confundir.
Empregar a desmoralizar,
Favorecer a desfavorecer,
Incluir a excluir.
Organizar a desorganizar,
Merecer a desmerecer,
Nutrir a desnutrir.
Valorizar a desvalorizar,
Obedecer a desobedecer,
Progredir a regredir.
(Publ. No livro “Seguir em Frente” do
autor, pág.35, 2º ed., pela Real Academia de Letras, de Porto Alegre /RS, em
2012).

Jogo dos 7 erros

3 tabletes de fermento biológico fresco
1 colher de sopa de açúcar
1 lata de leite condensado
1 lata de água morna (a mesma medida da
lata de leite condensado)
4 ovos
100 g de margarina para uso culinário em
temperatura ambiente
Farinha de trigo até dar o ponto de massa
(mais ou menos 1kg)
Modo de preparo:
Em uma tigela, esfarele os tabletes de fermento biológico e acrescente 1 colher de
sopa de açúcar Misture bem.
Após isso, acrescente o leite condensado e a
água morna, mexendo bem em seguida, coloque os ovos e a margarina e misture com
uma colher coloque a farinha de trigo aos
poucos e mexa com as mãos sempre que
colocá-la quando a massa atingir o ponto de
soltar das mãos, pare de colocar a farinha de
trigo sove essa massa por mais ou menos 10
minutos depois disso, cubra com um pano e
deixe descansar em local não ventilado por
quase 1 hora ou até que dobre de volume
quando isso acontecer, pegue pedaços dessa
massa e modele os pães à sua maneira pode
ser feito trança, rosca, mini-pães, tanto
recheadas, quanto sem recheio, ou seja, utilize ou não o recheio de sua preferência

coloque em formas untadas com margarina e farinha de trigo pincele com gema
batida, e deixe crescer até dobrar de volume assar em forno pré-aquecido até dourar.

Charge

O Sol continua tenso em Libra, trazendo algumas
mudanças importantes em sua carreira. O sucesso pode chegar de repente e você não se julgar preparado para ele. Tenha calma e seja generoso consigo mesmo. Deixe os medos de lado.
A Lua entra em Virgem e você ﬁca mais fechado e sensível, consciente de que algumas mudanças devem ser
feitas em seu mundo emocional. O Sol continua tenso
em Libra, trazendo as alterações necessárias aos seus
projetos futuros.

A Lua entra em Virgem e movimenta rapidamente seus relacionamentos. Uma pessoa que não via
há muito tempo pode reaparecer. O Sol continua
tenso em Libra, mostrando que algumas de suas
necessidades emocionais não têm sido satisfeitas.

Pão doce de leite condensado
Ingredientes:

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:

