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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Período de harmonia nas re-
lações pessoais e na gestão 
da vida cotidiana. O apoio 
do círculo imediato será 
importante para administrar 
demandas complexas.

Bons relacionamentos ren-
dem boas parcerias! Não se 
deixe intimidar pela postura 
austera de algumas pessoas 
que lhe rodeiam diariamente 
em seu trabalho.

Avalie se os desafios refle-
tem nas mudanças que têm 
sido evitadas nos últimos 
tempos, e proponha ajustes. 
Atente à convivência e prio-
rize a amizade.

Conflitos territoriais podem 
ocorrer devido à postura 
autoritária de algumas pes-
soas. Não se deixe desesta-
bilizar pelo entorno. Mante-
nha o foco nos objetivos.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Tempo de serenidade para 
lidar com temas complexos 
e que demandam amadure-
cimento. Para os conflitos 
é preciso buscar soluções 
efetivas.

Para minimizar a possi-
bilidade de atritos, seja 
seletivo em seus contatos, 
preferindo a companhia de 
pessoas de confiança. Não 
alimente discussões.

Concilie sensibilidade e 
clareza de pensamento na 
condução das demandas, 
bem como na gestão do 
cotidiano. Não assuma mui-
tas responsabilidades.

Evite expor seus interesses, 
pois a tensão sugere um 
entorno por vezes opressor. 
Discrição é, portanto, fun-
damental. A autoconfiança 
se eleva nessa fase.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Aproveite para fazer uma 
análise crítica de situações 
e pessoas que se mostram 
nocivas à sua vida, a fim de 
se libertar delas. Administre 
seu romance com interesse.

Há uma tendência a se de-
dicar às pessoas em detri-
mento de si mesmo. O apoio 
unilateral é prejudicial, por 
isso busque reciprocidade. 
Diplomacia é importante.

Mostre-se colaborativo e 
atento à qualidade das ro-
tinas. Momento de atenção 
especial às fragilidades, a 
fim de compreender o que 
as desencadeia.

O bem-estar coletivo de-
pende da qualidade das 
companhias, por isso seja 
seletivo, evitando pessoas 
dominadoras. Se engaje e 
valorize as boas amizades.

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:
12 gemas de ovo (coadas)
100 g de coco ralado seco
200 g de açúcar
50 ml de água
Manteiga e açúcar, para untar

MODO DE FAZER
Separe as claras das gemas. É importante você 

quebrar os ovos dentro de uma tigelinha separada 
antes de colocar na tigela em que o doce vai ser pre-
parado, pois se algum ovo estiver podre, os outros 
ingredientes não ficarão contaminados.

As claras não serão utilizadas, mas guarde para 
preparar um suspiro ou pudim de claras.

Unte com manteiga e açúcar uma forma com 
buraco no meio ou forminhas individuais.

Na tigela em que estão as gemas, junte o açúcar, 
a água e o coco ralado. Misture delicadamente. O 
açúcar deve estar bem dissolvido na mistura para 
que o quindim não desande na hora de desenformar.

Coloque a mistura dentro da forma e leve ao 
forno preaquecido à 110°C por aproximadamente 
50 minutos.

Para saber se o quindim está pronto, verifique 
se a parte de cima está corada e espete um palito 
dentro para ver se sai seco.

Quando o quindim estiver pronto, retire do forno 
e deixe ficar morno. Coloque um prato por cima da 
forma e vire delicadamente para o quindim cair so-
bre o prato. É importante não desenformar quente, 
pois o quindim quebra, e nem frio, pois pode não 
soltar da forma.

QUINDIM
MÊS DOS

DOCES NOBRES


