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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

É preciso mudar a postura 
diante dos empecilhos do 
dia a dia. Seja humilde para 
encarar os problemas do 
convívio e valorizar seu ro-
mance ao máximo.

Atente à sua postura diante 
dos conflitos e dos bons 
momentos. Demonstre ma-
turidade para conviver de 
modo sincero e sem tantos 
receios.

Hoje, você pode obter bons 
resultados na busca por 
uma relação afetiva. Viva o 
amor de modo consciente. 
Os problemas a serem en-
carados merecem cuidados.

O momento é oportuno para 
tentar manter o equilíbrio 
da relação afetiva. Encare 
as adversidades do convívio 
como testes aos seus senti-
mentos.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

É preciso mudar o jeito de 
expor e receber afeto. Pas-
se a dar maior atenção aos 
problemas que existem ao 
redor. Não perca a cabeça 
diante dos desafios!

Não permita que as pen-
dências afetivas se arras-
tem. O mesmo cuidado que 
dá às situações cotidianas, 
você deve demonstrar ao 
envolvimento amoroso.

Demonstre disposição para 
mudar a rotina com mais 
harmonia. A vida a dois 
pede transparência. Valo-
rize as amizades de longas 
datas.

Período de esforços para 
haver bons resultados no 
dia a dia do trabalho. Mes-
mo que existam receios, 
faça o melhor para o seu 
relacionamento.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Não se deixe levar por qual-
quer dificuldade cotidiana. 
Este é o momento mais que 
oportuno para cuidar me-
lhor do seu afeto, tomando 
atitudes mais sensatas.

Fortaleça os laços que unem 
você com as pessoas que 
mais gosta. Reconheça que 
existem conflitos a serem 
resolvidos, sem deixar para 
mais tarde.

De modo sincero e preocu-
pado com o futuro da rela-
ção, cuide melhor da rotina, 
e não deixe que imprevistos 
do cotidiano lhe tirem do 
sério. 

Qualquer empecilho ligado 
ao convívio do dia a dia deve 
ser revisto de modo sincero. 
Encare os conflitos, que de-
vem ser resolvidos de modo 
mais objetivo.

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 e 1/3 xícara de fubá amarelo
1 e 2/3 xícaras de farinha de trigo
3 ovos
1/2 xícara de óleo de canola, girassol ou milho
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 pitada generosa de sal
1 xícara de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó 
1 xícara de goiabada cascão em cubos mais um 

pouco para finalizar

MODO DE FAZER
Bata na mão, ou se preferir, na batedeira, os ovos 

com o açúcar até misturar bem. Acrescente o óleo 
e bata mais um pouco.

Adicione a farinha e o fubá intercalados com o 
leite, misture bem e acrescente o fermento e misture 
mais um pouco.

Por último, acrescente a goiabada passada na 
farinha de trigo, mas misture pouco para que farinha 
não solte.

Despeje a massa em uma assadeira untada e 
enfarinhada, e coloque mais alguns cubinhos de 
goiabada em cima da massa dando uma (afunda-
dinha) com o dedo. Asse em forno pré aquecido 
à 180-200˚C até dourar, por aproximadamente 50 
minutos, mas faça o teste do palito para ter certeza 
que está bem assado por dentro.

DICA: passe os cubos de goiabada na farinha de 
trigo, deixando eles bem soltinhos, isso ajuda para 
que não desçam na hora de assar.

BOLO DE FUBÁ
COM GOIABADA

MÊS DAS

FESTAS JUNINAS


