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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A comunicação é um quesi-
to frágil nesse período. Uma 
postura atenta é sinal de que 
você assume as responsabi-
lidades pelas suas próprias 
atitudes. 

Articule suas ideias com 
pessoas interessantes, evite 
temas causadores de polê-
mica. Complicações afetivas 
devem ser encaradas com 
toda a coragem.

Na área familiar, situações 
favorecem o entendimento 
acerca das necessidades 
cotidianas lhe guiando em 
ações que deixem o dia a 
dia estruturado.

Ouça as pessoas que te-
nham experiências a com-
partilhar. Passe a administrar 
melhor os planos relaciona-
dos à vida amorosa. Organi-
ze-se afetivamente.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Fase que revela oportu-
nidades para superar os 
desafios de ordem material 
e aproveitar as oportuni-
dades de mudança. Tenha 
autocontrole emocional.

Perceba a importância de 
demonstrar sensibilidade 
ao lidar com as pessoas. 
Toda postura serena tende 
a ser positiva para lhe for-
talecer.

Uma energia de renovação 
lhe guia de modo que pro-
blemas complexos podem 
ter seu desfecho, nessa 
fase. Antes de tomar provi-
dências avalie os impactos.

Exercite o bom senso e a 
diplomacia ao lidar com as 
pessoas. Equilíbrio emo-
cional é o caminho. Dia de 
fazer com que o relaciona-
mento seja priorizado.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Uma sintonia com as res-
ponsabilidades lhe conduz 
a realizações importantes. 
Tenha cuidado para não 
negligenciar a vida familiar. 
Ajuste-se às pessoas.

O desejo de ampliar os hori-
zontes intelectuais pode lhe 
afastar do cotidiano. É im-
portante ajustar suas ações 
com o entorno e buscar 
acordos sobre os desafios.

Fase importante para não se 
afastar da zona de conforto 
e segurança, pois a tensão 
contraindica aventuras. A 
prudência é fundamental no 
decorrer da semana.

O dia lhe traz uma percep-
ção mais apurada a respeito 
das pessoas, contribuindo 
com uma troca significativa 
de experiências. Mantenha a 
serenidade no romance.

DIVULGAÇÃO

Eu quero ouvir você! Se você teve alguma difi-
culdade ao fazer esta receita ou quer alguma dica, 
me envie uma mensagem através do WhatsApp (51) 
99814-5585, que sanarei suas dúvidas. Sugestões  são 
sempre bem-vindas.

DIVULGAÇÃO

INGREDIENTES:

1 Colher de sopa de azeite
1 Colher de sopa de cebola picada
2 Xícaras de arroz arbório
1 Pitada de cravo em pó
1/2 Colher de chá de gengibre ralado
1 Litro de caldo de legumes
2 Peras manteiga ou Asiática picadas
1/2 Xícara de queijo gorgonzola picado
1 colher de sopa de manteiga
Sal a gosto

MODO DE FAZER

Em uma panela, aqueça o azeite e frite a cebola 
rapidamente. Junte o arroz, o cravo e o gengibre. 
Adicione o caldo de legumes quente, aos poucos, 
mexendo sempre. Quando o arroz estiver macio e 
com um pouco de liquido acrescente o queijo gor-
gonzola, a pera picada a manteiga e corrija o sal. 
Misture até derreter e o arroz ficar cremoso. Sirva 
em seguida.

DICA

Este prato fica gostoso acompanhado com bife 
de filé mignon.

MÊS DO

RISOTO

RISOTO DE 
GORGONZOLA COM PERA


