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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Você precisa entender suas 
carências emocionais para 
conseguir atuar com mais 
tranquilidade dentro da re-
lação. Evite depender dos 
outros. 

Desafios lhe aguardam no 
meio familiar e profissional, 
revelando responsabilidades 
com grande carga emocio-
nal envolvida. Não se estres-
se diante dos obstáculos.

Responsabilidades tendem 
a ser negligenciadas em prol 
dos prazeres, gerando pre-
juízos. Reverta esse quadro 
e comprometa-se com os 
afazeres cotidianos.

As relações humanas en-
frentam desafios. Procure 
lidar com os conflitos, evi-
tando ceder a provocações. 
Busque dentro de si seu 
prumo.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Preze por informações cla-
ras acerca do cotidiano, a 
fim de evitar mal-entendi-
dos e um estresse desne-
cessário. Prime pela calma 
e pela verdade.

O entorno não favorece a 
prudência, e cabe a você 
delinear certos limites. No 
momento é importante  
disciplina nos gastos finan-
ceiros.

Uma postura inflexível ten-
de a marcar seu comporta-
mento. O estresse é iminen-
te e convém compartilhar 
responsabilidades, ao invés 
de concentrá-las em si.

O dia tende a ser marcado 
por conflitos que compro-
metem os relacionamen-
tos. Não permita que o 
pessimismo lhe impeça de 
usufruir das oportunidades.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Evite a convivência com 
pessoas de temperamento 
autoritário, privilegiando 
ambientes leves e descon-
traídos. É preciso realizar 
mudanças no romance.

Situações indefinidas no 
trabalho tendem a gerar es-
tresse, deixando o ambiente 
suscetível a conflitos. Admi-
nistre os problemas em prol 
do seu bem-estar. 

Não dê tanto peso aos pro-
blemas, pois situações que 
poderiam ser resolvidas 
com tranquilidade acabam 
assumindo grandes propor-
ções. Busque relaxar.

Suas emoções vibram e se 
refletem em seu compor-
tamento. Você tende a se 
mostrar mais transparente 
e, de certo modo, bem mais 
vulnerável.

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:
250 g de chocolate ao leite
250 g de chocolate meio amargo
200 g de creme de leite com soro ou 1 caixinha
4 colheres de sopa de rum
Chocolate ao leite para banhar

MODO DE FAZER:
Derreta os chocolates em banho-maria ou no 

micro-ondas e misture-os.
Acrescente o creme de leite com o soro e misture 

até que a massa fique homogênea.
Junte o rum e misture bem, por último.
Deixe a massa na geladeira por no mínimo 6 

horas.
Faça bolinhas com a massa e banhe-as no cho-

colate ao leite.
Se preferir, utilize forminhas próprias para trufas.

DICA:
Você pode finalizar as trufas polvilhando com 

cacau em pó.
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