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HoróscopoCulinária Wilson Moreira
ABANDONOS

Cena» épocas a» pessoas ficam mait iensntis. 
aflorando suas rclembranças dc traumas e desen
cantos. Os dias que antecedem as efemérides sio 
mais tristes. As festividades que deveríam ser dc 
renovatfo das alegrias, dos encontros, abraços 
quentes, reconhecimentos, aconchegos, multas vezes se enchem de 
vazios queixosos, de olhos marejados, de desabafos incontidos. Dias 
de reviver a solidão da caminhada.

Inúmeras pessoas vão pensar no que falo. 1’cssoas que viveram 
a sina do abandono pelo pai. Claudicantes que perderam a bengala. 
Que. nos primeiros passos, não tiveram a mão que ampara e evita o 
tombo. Que se viram sós, desandando no choro, quando n noite chega 
c leva para o leito todas as inseguranças da terna idade. Naqueles 
momentos que a vida <ó oferece indrfinieócs sobrecarregando os 
ombros de toneladas angustiantes

A imaturidade da criança bordada de incertezas e insônia, medo 
do escuro, dos fantasmas, dos sobressaltos, do palpitar do coração- 
zinho num Ar wc descompassado. O sono tumultuado povoando o? 
sonhos dc monstros, dc pesadelos que fazem acordar assustado. Tudo 
tsso que fez.conviver com um sentimento calado, cravado nalma, num 
silencioso semir da falta da voz, grossa, masculina, que irrompe a 
madrugada, dizendo, dorme filho, papai está aqui.

A falta desse vigilante pontua os dias. os instantes, a formação 
do caráter, dos valores, em aprendizado forcado, impreciso, sem um 
condutor. Túdo que se aprende '"em carregado da responsabilidade 
extra c da possibilidade certeira do erro maior. Ko erro. a crueza 
da falta de compreensão desamparada, quando, lhe apontando os 
dedos, em cobranças, parecem dizer, você devia saher disso. Isso 
é coisa de quem não tem pai para repreender! Dá uma vontade dc 
dizer: Claro que não. F.u sempre estive sozinho, aprendendo as coisas 
aos trancos c barrancos.
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Aries: Ê hora de se movimentar, ariano. A semana 6 óilma para
encontros, testas, vida social... Bom para fazer contato, conhecer
gente nova. namorar, estar com as pessoas queridas. Talvez seja
hora de sentar para ter uma conversa importante no ambiente fa
miliar. E é hora de fazer mais o que voei gosta.

Touro: Os assuntos de família estão intensos, taurino. £ hora de
cuidar mais da casa e da vida pessoal. A semana c boa para conver
sas c viagens, para estudos c divulgações. Pede mais movimento,
mente aberta, prontidão para fazer o que a vida pedir. Momento dc
mais clareza sobre seus desejos e mais coragem para agir.

•v:á Gêmeos: Voei pode se sentir mais leve, geminiano. e pronto 
para se colocar em movimento. A semana è ótima para viagens, 
para fazer coisas novas c conhecer lugares diferentes. Ólimus dias 
para encontros, com a promessa dc boas conversas, ôlimo mo
mento para estudos c atividades intelectuais.

CAnccr: Organizc-sc melhor, canccriano, e conseguirá fazer 
tudo que quiser. O céu ajudará a colocar ideias cm prática. Botn 
para lançamentos c novidades. Alguns imprevistos c inseguranças 
acontecem, mas nào desanime. A ideia é se encher de coragem e 
seguir sempre em frente. Invista cm voei!

Leão: Um belo momento, leonino. Novidades à vista. Força, 
energia c coragem ò disposição. Mais auto estima e autoconfiança 
c o céu está maravilhoso para começar coisas novas c fazer o que 
vocé quiser. Mas use a experiência do que já viveu no passado para 
não repetir velhos erros. Um período de mais sorte e bem estar.

Virgem: Olhe mais para dentro, virginiano. A semana é ótima 
para processos dc auloconhecimcnto. dc busca espiritual c dc per
cepção do que está sentindo. Você pode tomar grandes decisões. 
Não sc deixe levar pelas dúvidas c inseguranças. Na dúvida, reflita 
um pouco mais antes dc agir. mas nào desista.

I.ibra: O céu da semana ê ótimo para estar com seus amigos, 
libriano. Há uma super ativação cm sua vida social, nas amizades, 
nas relações. O céu é bom para tomar decisões sobre o fuluro, para 
iniciar projetos dc trabalho c sentar para conversar com equipe c 
pares dc trabalho para falar sobre os novos desafios.

Escorpião: Um lindo céu para sua vida profissional, cscorpiano. 
Mudanças e novidades boas à vista. Ótimo momento para começar 
qualquer coisa. Bom para cursos c produção mldectual, para fa
zer coisas diferentes c divulgar ideias c trabalhos. Um periodo bom 
para sua imagem, com mais resultado cm tudo que fizer.

Sagitário: ótima semana para viagens, sagitariano. Olhe para 
o futuro com seu otimismo de sempre, nesta semana na qual você 
pode retomar esperança, fé. bom humor. Bons acontecimentos too 
animar. Semana boa para mudanças, divulgações, estudos e com 
muitas oportunidades para fazer coisas que vocé gosta.

Capricórnio: Momento dc mudanças, capricorniano. E é hom 
sabor o que quer e dar vocé o primeiro passo. Caso contrário, a vida 
pode conduzir a situaçào. Não tenha medo de sentar c recombinar 
ou negociar, seja com seu amor. com seu sócio, com seu cliente. 
Suas relações pedem mais atenção.

Aquário: Um momento importante para as relações, aquariano. 
Foco no que precisa scr resolvido. No trabalho, as conversas são 
decisivas c as decisões importantes. Comunique o que quer. mas 
escute as outras opiniões. Gente nova pode chegar em sua vida e 
isso tende a ser bem positivo.

Peixes: Semana de rotina super movimentada, pisciano. Novi
dades no trabalho c na vida. Ótimo momento para começar alguma 
coisa c fazer mudanças cm sua rotina. Uma semana de conversas 
decisivas no amor c com filhos. Um periodo importante para defi
nir próximos passos c estratégias cm seus projetos.

Bolo véu de noiva I
Ingredientes

4 ovos
2 xícaras (chá) dc nçúcar 
2 xícaras (chá) dc farinha dc trigo 
1 xícara (chá) dc suco dc laranja 
1 colher (sopa) de fermento em pó 
l vidro de leite de coco 
A mesma medida de leile

No futebol ele não eslava lá. Na rusga no colégio ele não estava lá. 
Nos primeiros scntimcntosda adolescência, cheia dc caminhos tortos, 
oferecidos pelo mundo, ele não eslava lá. Na juventude das hcsilaçócs, 
eic não e.uava lá. Até a repreensão sentiu a falta dele. A severidade 
dc proibir rumos que os estranham apomas-am. Das companhias 
transviadas, da atenção errante dada a quem não merecia, sequer, 
um olhar. Quanto vacilo podia scr evitado, mas ele nâo estava lá.

Na verdade nunca mais estará, pois não existe como encher um 
vazio cósmico. O que não se viveu não é vida, é arremedo, simulação, 
um eterno rcpcür da condicionante sc: Se. tivesse sido diferente. 
Se tivesse tido um pai. naquele dia que tomei um rumo capenga. 
Se tivesse ao menos uma muleta. Sc tivesse um grito rispido ji nos 
primeiros goles. Sc tivesse uma advertência severa na primeira 
tragada. Se tivesse uma orientação carinhosa no primeiro palpitar 
do amor. A experiência na escolha do primeiro emprego. Sc. Eterno 
se. Infinito dentais para ser preenchido dc tanto oco deixado, num 
só viver. Para muitos, feliz dia dos pais. Para outros, feliz dia dos 
pais, mamãe. Mãe que foi mie e pai. Feliz dia dos pais para você que 
aprendeu tudo isso sendo pai. ou sendo bom filho, autodidata do 
amor, dando aos teus filhos o que não teve. Você que encheu teus 
dias de substituições por gestos dc outras que lhe guiaram, c. ainda 
assim, sc fez. um forte, afastando essa sombra, sem somar males. 
Segue em novas vivências reescrevendo a história nos sorrisos do 
filho, oferecendo o cangote para e!c brincar de cavalinho. (Wilson 
Morcira/Advogado'Caraiinho-RS)
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!Creme

1 lata dc leite condensado 
3 latas dc leite
3 gemas
2 colheres (sopa) de amido dc milho

Cobertura
í

3 claras
6 colheres (sopa) dc açúcar 
1 lata dc creme dc leite 
Coco ralado ou chocolate branco 

Modo de preparo
Bata as daras em neve. )unle o açúcar e bata até 0 

, ponto dc suspiro, junte as gemas, a farinha, o suco c. 
j por último, o fermento.

Asse cm forno a 180‘C c. ainda quente, fure o bolo 
[ com um garfo c despeje o leite de coco c a mesma me- 
I dida de leite e reserve. (Para que o bolo fique bem mo- j 

Ihado deixe na mesma fôrma onde foi assado).
Creme i

Leve tudo ao fogo mexendo sempre até formar um 
mingnu, coloque por cima do bolo c despeje a cober
tura. i

Cobertura
Bata as claras cm neve. junte o açúcar e bata igual t 

ao suspiro, desligue a batedeira c acrescente o creme [ 
dc leite. I

Despeje sobre o bolo c jogue por cima coco ralado j 
ou rnlc chocolate branco por cima.

Deixe na geladeira e sirva gelado. (Fonte: anama- 
j rtnbniga.g1obo.com)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL OE CARAZINHO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOSi

i
AVISO - EDITAL 009(2019 

(manutenção de servidores de rede)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. de acor
do com a legislação vigente, torna público para conhe
cimento dos interessados, que no dia 22 de agosto de 
2019. às 09 horas, na sala de reuniões da Câmara Mu
nicipal de Carazinho, silo na Av. Flores da Cunha. n". 
799, reunir-se-âo o pregoeiro e equipe de apoio, para 
julgar e receber os envelopes de proposta de preço 
e de habilitação, referentes ao processo licitatório n° 
20/2019, modalidade pregão presencial, tipo de julga
mento menor preço, que tem como objeto a prestação 
de serviços de manutenção de servidores de rede, na 
razão de 1 (uma) hora mensal, sem prejuízo de cha
madas avulsas. 0 Edital e seus anexos poderão ser 
oblidos na sede da Câmara Municipal, localizada na 
Avenida Flores da Cunha, n\ 799, na Cidade de Ca- 
razinho/RS. de segunda a sexta-feira, das 8h30mln às 
11h30min ou pelo site wvw.camaracrz.rs.gov.br. De
mais informações poderão ser obtidas através do se
guinte telefone: (54) 3330-2322. Carazinho. RS, 09 de 
agosto de 2019.

Loja de 
confecções 
femininas.

Há mais cie 
vinte anos 
realçando 
a beleza 

da mulher.
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RAHXZ £ EFiaÊNOA. SERVIÇO REALIZADO POR 
SISTEMA OE COMPUTADOR. ESCRITA FISCAL E 

COtrrÃBIL, INDUSTRIAL COMERCIAL E AGRÍCOLA. Daniel Weber 
Presidente da Câmara 
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