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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Seu potencial comunicativo 
aflora, marcando um perío-
do de maior atividade inte-
lectual, geração de conheci-
mento e compreensão das 
situações e da própria vida.

Estudar as oportunidades 
que o mercado financeiro 
oferece lhe ajudará a crescer 
ou sair de dificuldades, caso 
esteja passando por algum 
tipo de restrição.

Sua autoestima está em 
ascensão. Uma postura ex-
trovertida favorece as par-
cerias, embora as ações in-
dividuais sejam prioritárias. 
Expanda seus interesses!

Momento em que os de-
safios ficam mais claros, 
ajudando-lhe a mensurar 
estratégias para superá-los. 
Há grande amadurecimento 
envolvido.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Nessa fase a comunicação 
é intensificada, motivando 
as trocas intelectuais e 
afetivas. Aproveite para se 
engajar em causas de gran-
de alcance coletivo.

Procure colocar em prática 
projetos que beneficiem 
sua carreira e aprimore-se 
por meio de estudos, mo-
tivando o aperfeiçoamento 
em sua área de atuação.

Momento favorável a ex-
pandir os horizontes in-
telectuais e existenciais, 
a partir de vivências mais 
intensas do ponto de vista 
humano.

Suas iniciativas tendem a 
vibrar como um catalisador 
de ideias, conduzindo os 
envolvidos na superação 
de questões complexas. 
Cultive o afeto.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Valorize a companhia de 
quem você aprecia conver-
sar, pois a troca de experiên-
cias tende a ser profunda. 
Os relacionamentos encon-
tram força no diálogo.

O momento é propício para 
estruturar as atividades re-
lacionadas ao cotidiano, de 
modo a proporcionar quali-
dade de vida e bem-estar às 
pessoas e a si mesmo. 

Suas iniciativas tendem a 
proporcionar conteúdo de 
qualidade às pessoas, além 
de prazeres a serem viven-
ciados no dia a dia. Mude um 
pouco sua rotina.

Fase em que sua estrutura 
emocional encontra base 
sólida na família, levando-lhe 
a se empenhar em melhorias 
na infraestrutura doméstica 
e na relação com as pessoas. 

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

DIVULGAÇÃO

INGREDIENTES:

400 g de frango desfiado
1 copo de arroz
1 caixa de creme de leite
1 lata de milho
100 g de queijo mussarela
1 cebola
Molho de tomate
Alho
Sal a gosto

MODO DE FAZER

- Cozinhe o arroz.
- Cozinhe e desfie o frango.
- Refogue a cebola, e o alho, acrescente o sal.
- Acrescente o frango, milho, o molho de tomate 

e o creme de leite, se precisar coloque um pouco 
de água para ficar mais molhadinho.

- Deixe dar uma fervida.
- Misture o arroz com o molho.
- Corte o queijo em cubos.
- Coloque no arroz e leve ao forno por 10 minutos.

DICA

Este prato fica gostoso acompanhado com um 
bom vinho.

MÊS DO

RISOTO

RISOTO DE FRANGO


