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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

É importante não exteriori-
zar opiniões que denunciem 
suas insatisfações. O mais 
sensato é ponderar sobre 
os desafios e as estratégias 
a serem adotadas.

Posturas dominantes ten-
tam se impor, dificultando 
acordos, mas a força não 
está na posição de coman-
do, mas sim na inteligência 
emocional.

Bater de frente com pes-
soas do meio profissional é 
contraindicado, sendo mais 
sensato atuar com diploma-
cia e discrição. Dedique-se à 
pessoa amada.

Os desafios tendem a ser fí-
sica e mentalmente desgas-
tantes, cultive a inteligência 
emocional necessária. Os 
sentimentos merecem cada 
vez mais atenção agora.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Ao defender suas opiniões, 
mostre-se aberto a com-
patibilizá-las com os inte-
resses do entorno. Passe a 
demonstrar mais amor pela 
sua cara-metade.

Atue com organização e 
disciplina no cumprimento 
das demandas diárias, além 
de cultivar uma convivência 
pacífica com seus parceiros 
e pessoas a sua volta.

Procure aliviar a mente de 
assuntos estressantes e 
cuidar do bem-estar físico 
e emocional. Mantenha um 
ritmo moderado nas de-
mandas de trabalho.

Convém ter critérios antes 
de se lançar em aventuras, 
pois você tende a buscar 
prazeres de modo des-
regrado. O circuito social 
encontra-se tensionado.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Procure conciliar coletivi-
dade e interesses pessoais. 
Demonstre o seu afeto hoje, 
pois é a melhor maneira de 
lidar com as dificuldades do 
seu relacionamento.

É preciso alinhar o pensa-
mento, dando dispersão 
ao que pode lhe conduzir 
por caminhos equivocados. 
Ao invés de dramatizar os 
problemas, compreenda-os.

Convém ficar atento aos de-
talhes, às entrelinhas, pois o 
risco nessa fase é de se dei-
xar levar por oportunidades 
sem o embasamento teórico 
adequado.

Os problemas tendem a se 
acumular se não lhes for 
dada a devida atenção. Ado-
te maneiras menos drásticas 
de lidar com o romance, 
evitando estresse. 

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:
500 g de canjica branca
1 lata de leite condensado
1 vidro de leite de coco
50 g de coco ralado úmido e adoçado
1 litro de leite
8 colheres (sopa) de açúcar
Canela em pó a gosto

MODO DE FAZER
Lavar a canjica em água corrente.
Deixar de molho por aproximadamente 4 horas 

com o açúcar.
Cozinhar na panela de pressão com 2 litros de 

água por, aproximadamente, 20 minutos ou até que 
esteja macia.

Coloque em outra panela se necessário maior, 
acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado 
e o coco ralado.

Deixe ferver por 10 minutos mexendo sempre para 
não grudar no fundo da panela.

Desligue o fogo quando estiver bem cremosa.
Polvilhe a canela em pó.

MÊS DAS

FESTAS JUNINAS

CANJICA COM LEITE CONDENSADO

Junho vem chegando, e junto 
com ele as festas juninas. E nós 
queremos inspirar vocês para as 
delícias desse mês. 

Pesquisadores apontam as ori-
gens das festas juninas nos rituais dos antigos povos 
germânicos e romanos. Povos que habitavam as 
regiões campestres, que prestavam homenagens a 
diversos deuses aos quais eram atribuídas as fun-
ções de garantir boas plantações, boas colheitas, 
fertilidade, etc. Geralmente, tais ritos festivos eram 
executados durante a passagem do inverno para o 
verão, que, no centro-sul da Europa, acontece no 
mês de junho. 

Como em todas as festividades tem comidas 
saborosas, nós também acompanhamos esse rito 
delicioso.


