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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Convém deixar de lado 
a negatividade e assu-
mir uma postura proa-
tiva e corajosa.

Nesta fase, faça conces-
sões, mas não se boicote 
na tentativa de agradar 
os outros.

Demonstre seriedade no 
modo de resolver empe-
cilhos do envolvimento 
afetivo.

Demonstre assertivi-
dade no modo de lidar 
com a sua cara-metade e 
com detalhes da relação.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste momento, com-
preenda a importância 
de se libertar de suas 
obsessões.

Neste período, convém 
se valorizar para que 
os outros lhe valorizem 
também.

As limitações devem ser 
encaradas como apren-
dizados e não como 
insucessos.

A intolerância é a princi-
pal difi culdade a ser su-
perada, por isso encare 
as diferenças.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

É preciso fortalecer a au-
toestima, pois as frustra-
ções pessoais tendem a 
minar seu desempenho.

É importante fazer com 
que o afeto se fortaleça 
por meio do diálogo e 
da dedicação.

Em vez de se perder em 
futilidades cotidianas, 
adote uma postura aten-
ta aos seus sentimentos.

É preciso se preservar, 
minimizando a exposi-
ção da imagem pessoal 
e dos seus problemas.

INGREDIENTES
Banana:
1 xícara (chá) de açúcar
3 bananas cortadas no sentido do comprimento
Creme:
1 leite condensado
1 e meia xícara (chá) de leite 
4 gemas
Meia colher (sopa) de amido de milho
Cobertura:
4 claras
1 xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO
Banana:
Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até 
fi car dourado. Junte meia xícara (chá) de água quente 

e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver 
os torrões de açúcar e a calda engrossar. Espere 
amornar, distribua em um refratário retangular (22 
x 33 cm) e coloque as bananas. Reserve.
Creme:
Em uma panela, junte o leite condensado, o leite, 
as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, 
mexendo sempre para não formar grumos, por cerca 
de 5 minutos ou até engrossar. Distribua o Creme 
sobre as bananas. Reserve.
Cobertura:
Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve 
ao fogo baixo, mexendo sem parar, por 3 minutos. 
Transfi ra para uma batedeira e bata até dobrar de 
volume e formar um merengue. Distribua a cober-
tura e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, 
por cerca de 5 minutos ou até dourar o merengue.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1

2

Estenda a tela antiderrapante em cima do seu 
tapete. Recorte a sua tela um pouco menor do 
que o tapete em si. Guarde o recorte.

Recorte fi leiras de fi ta na largura da sua tela an-
tiderrapante e cole-as no lado avesso do tapete.

MATERIAIS
Tela antiderrapante
Tesoura
Fita dupla face para carpete

Chico Balanceado Tapete antiderrapante

3 Cole a tela antiderrapante no verso no tapete. 
Basta aplicar um pouco de força em cada um 
dos pedaços de fi ta.


