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ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

É uma fase de ajustes que 
requer bom senso. Tempo de 
organizar seu relacionamento.

As inseguranças afl oram e a 
reação natural é defender seu 
território. Flexibilize-se.

Não exija tanto de si a ponto de 
sacrifi car o bem-estar pessoal. 
Foco na sua saúde.

Cuide de si mesmo, pois forta-
lecido você terá mais condições 
de contribuir com o entorno.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

O relacionamento pode e deve 
ser administrado com prudên-
cia. Priorize a harmonia. 

A busca por liberdade de pen-
samento e de ação confl ita com 
o critério no trabalho. 

A autoconfi ança passa por um 
teste de resistência. Seja pru-
dente com sua cara-metade.

A necessidade de auto-recolhi-
mento confl ita com o desejo de 
resolver os problemas. 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Não exija tanto de si, encare 
a vida com tranquilidade e 
otimismo. Fase sensível.

É possível conciliar as deman-
das com um planejamento 
adequado. Seja Leve!

Bom senso é fundamental nas 
escolhas. O cotidiano continua 
exigindo bastante de você. 

Respeite a necessidade de des-
canso do seu organismo e ex-
troverta somente o necessário.

FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
1

2

Pinte o escorredor com a tinta spray;

Faça o furo com a furadeira para passar o fi o no 
centro do fundo do escorredor;

MATERIAIS
1 escorredor de macarrão
tinta spray na cor desejada
lâmpada e soquete (bocal) para lâmpada
base para o teto e fi o elétrico.

Lustre com escorredor de macarrão

3  Passe a rosca que vem junto com a base para o 
teto no fi o elétrico. Rosqueie ela na base do es-
corredor, onde fez o furo. Fixe a rosca colocando 
um porca de cada lado;

4 Instale o soquete. Depois é só rosquear a lâmpada 
no soquete e pronto! 

“Diante dos muros da cidade, uma noite de inverno um homem que tinha sofrido muito
gritou, desesperado: qual o sentido da vida? E o eco respondeu-lhe claramente: a vida!”

Frand de Wilde


