Você agora reﬂete sobre temas presentes na sua vida ao
longo dos últimos meses e poderá ter importantes conclusões. É uma fase que ressalta o poder transformador
da intimidade, das emoções, negociações importantes e
esse processo de desapego e de renascimento emocional,
ariano.

O tema das últimas semanas na vida dos taurinos é
relacionamento e agora, com a Lua Minguante, você
chega a importantes conclusões sobre as pessoas
que permaneceram em sua vida e sobre o desapego
emocional necessário nas suas relações e parcerias.
É uma semana importante para resoluções e reﬂexões
ligadas ao trabalho, à saúde e à qualidade de vida, geminiano.

É um momento extremamente interessante para
essa transformação emocional, na expressão criativa e numa espontaneidade maior na expressão
de seus sentimentos, canceriano.
É um momento em que você deve se voltar para dentro, reﬂetir como estão as situações vivenciadas em
família, a vida privada e este processo de profundas
transformações internas e de conscientização de um
capítulo de sua vida que está chegando ao ﬁnal, leonino.
Um período de reﬂexões, de interiorização em situações
que envolvem a maneira como você se comunica, expressa, o contato com parentes e pessoas próximas. É também um período em que você percebe a necessidade de
limpeza emocional.

Esta é uma semana propícia para deﬁnir e resolver
pendências ligadas à vida ﬁnanceira, a negócios e
também às emoções. Um período mais introspectivo, de observação de atitudes e de aprimoramento
de erros.
Você vai ao cerne das questões e percebe aquilo que
precisa ser transformado, curado. A Lua Minguante
favorece os processos de depuração, limpeza e resolução de pendências emocionais, escorpiano.

Esta é uma semana que encerra um longo processo em sua vida que começou em seu aniversário,
no ano passado. É a semana da Lua Minguante,
que favorece a reﬂexão, a interiorização e a observação do que está sendo eliminado e ﬁnalizado.

Di
ca
s

HORÓSCOPO

VARIEDADES

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 27/11/2013 - Edição 685

Cantinho
Poético
Por: Eliseu Oro

de

06 JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

3 Dicas para Cabelos
Curtos no Dia a Dia

1. Volume
Se o seu cabelo é liso, utilize mousse
na raiz e, com a ponta dos dedos, espalhe o produto e massageie o couro cabeludo. Para ganhar volume, vire a cabeça
para baixo e seque o cabelo passando a
escova partindo da raiz até as pontas.
Em caso de cabelos cacheados, o produto a ser usado é o ativador de cachos.
Massageie os ﬁos e utilize o difusor na
secagem.
2. Cabelos Oleosos
Alguns produtos podem intensiﬁcar
o aspecto oleoso do cabelo, por isso
quem tem cabelo com essa característica deve optar pela pomada em pó que
garante volume. O truque é levantar
mechas do cabelo e jogar o pó em
pequenas quantidades. Depois é só espalhar pelo couro cabeludo e cuidar para
que não haja resíduos do pó em parte
alguma da cabeça.
3. Corte Certo
Cuidado com aqueles cortes em várias camadas, pois se eles forem curtos
demais e o cabelo ﬁcar ao redor do rosto, isso pode resultar em um aspecto
sem vida para os ﬁos. O ideal é manter o
cabelo mais longo e cortado em ondas
para que se aproveite do movimento
natural dos ﬁos. Se o cabelo estiver apoiado sobre os ombros, o efeito de volume
aumenta.

Dia de Ação de Graças
Por: Gislaine Canales
Graças vos damos, Senhor,
por mais esse belo dia,
pela pureza do amor,
por toda a nossa alegria!
Obrigado pela vida,
pelos olhos e audição,
pela fé em nós contida,
pelo poder da oração!
Obrigado pelos netos,
pelos ﬁlhos – amizade,
pelos pais – pelos afetos
e por nossa liberdade!
Por existir a poesia,
dizemos, muito obrigada,
essa fonte de estesia
é como uma luz sagrada!
Agradecemos em versos
por nossa paz interior,
pela paz dos universos,
agradecemos, ó Senhor!
(Extr. Da revistinha “ A ﬁgurinha”,
4º Antologia Poética, pág 67, de
Florianópolis/ SC, ano de 1996).

Jogo dos 7 erros

Charge

Seriedade e maturidade maior para lidar com
temas emocionais e também o que envolve as amizades, os projetos com grupos e instituições. Mas
seriedade não signiﬁca falta de espontaneidade.
Você deve estar mais atento às suas emoções e
sentimentos.
É um momento de eliminação, de observação de suas
atitudes, de correção de antigos erros e de uma eliminação, em deﬁnitivo, de velhos padrões. É preciso que
adote uma atitude de desapego para que ﬂua mais naturalmente com esse processo de ﬁnalizações, aquariano.

Um período de reﬂexão e de interiorização sobre
a sua espiritualidade. É o momento em que você
faz uma síntese dos acontecimentos das últimas
semanas e deve estar muito atento à intuição e
aos sinais, pisciano.

Pernil delicioso na
panela de pressão

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:

Ingredientes:
1 kg de pernil
6 cebolas grandes
4 caldo de carne
1 colher de coentro
1/2 copo de água
Modo de preparo:
Pique as cebolas em rodelas e divida em duas porções
Forre o fundo da panela de pressão
com uma porção da cebola
Coloque o pernil por cima da cebola
Esfarele os caldo de carne por cima
do pernil
Cubra o pernil com a outra porção
da cebola, coloque a água, leve ao
fogo
Quando começar a ferver deixe por
25 minutos em fogo médio, esse é o
tempo para a carne cozinhar e a
cebola derreter, tornando um caldo
suculento.

