
ARAUTO | Sexta-feira e sábado, 28 e 29 de junho de 201906

Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Valorize ambientes íntimos 
e o apoio de pessoas de 
confiança. Evite expor suas 
fragilidades fora do círculo 
de confiança evitando pre-
juízos sociais. Seja discreto.

As energias harmonizadas 
dinamizam a articulação 
interpessoal, seja por meio 
de conversas descontraídas, 
seja por intermédio de ações 
conjuntas.

Sua capacidade de gestão 
se nutre de modo que seu 
senso crítico e proatividade 
norteiam seu desempenho. 
Assuma as rédeas dos em-
preendimentos.

Fase de comunhão, pensa-
mento e atitude que lhe leva 
a ampliar o raio de atuação 
nos temas de interesse. Bus-
que novas abordagens, sem 
desvalorizar o rotineiro.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Seu equilíbrio interior se 
fortalece despertando sua 
capacidade de renovação. 
É um momento de quietu-
de, convém selecionar as 
companhias.

Fique atento às demandas 
práticas, pois a tensão pode 
causar um prejuízo nas res-
ponsabilidades ligadas ao 
cotidiano. Esqueça o que 
já está no passado.

Seu senso prático se eleva 
dotando-lhe de autocrítica 
e proatividade para fazer as 
coisas acontecerem. A sua 
prestatividade beneficia a 
organização dos afazeres.

Sair da rotina lhe propor-
ciona bem-estar, embora 
alerte para a importância 
do controle de gastos fi-
nanceiros. Atue com eco-
nomia.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

A vida cotidiana se beneficia 
sugerindo objetivos bem 
delineados e uma rotina pro-
dutiva. A interação humana 
se mostra emocionalmente 
desafiadora.

Ocorre dinamismo no meio 
em que vive através de 
ações coletivas pela tro-
ca de conhecimento. Não 
permita que os desafetos 
minem as oportunidades. 

O segmento finanças favo-
rece tanto o planejamento 
orçamentário, como o di-
recionamento de recursos. 
A contraindicação está nos 
gastos com o lazer.

Sua capacidade de socia-
lização se nutre de ideias 
arrojadas e uma postura 
descontraída, atraindo as 
atenções. Não negligencie 
as relações íntimas.

DIVULGAÇÃO

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.

INGREDIENTES:

2 litros de vinho tinto suave
1 copo de água 200 ml
Meio copo de cachaça
1 1/2 copo de açúcar
2 pauzinhos de canela
12 cravos (ou a gosto)
8 rodelinhas de gengibre (ou a gosto)

MODO DE FAZER

Misture todos os ingredientes ao fogo em uma 
panela.

Depois que levantar fervura, deixe por mais 10 
minutos.

Está pronto, é só servir.
Tomar a bebida quente.

QUENTÃO DE VINHO

MÊS DAS

FESTAS JUNINAS


