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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Entre se dedicar às respon-
sabilidades que ora se mos-
tram impositivas e valorizar 
o conforto emocional que 
o meio íntimo oferece, faça 
escolhas sensatas.

Momento de reflexões pro-
fundas acerca da vida, le-
vando-lhe a se interiorizar 
e a se mostrar um tanto 
austero. Seja cuidadoso com 
as pessoas.

É preciso resistir ao apelo 
emocional das situações, a 
fim de controlar os gastos 
financeiros, sem, no entanto, 
mostrar-se arredio com as 
pessoas.

Não se deixe oprimir, bus-
cando uma convivência 
diplomática com as pes-
soas. Momento de tensão, 
sugere-se mais paciência no 
transcorrer do dia.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Seu senso crítico se eleva 
na gestão da vida, levando-
lhe a atuar de modo alta-
mente responsável sobre 
seus afazeres. Não amargue 
diante dos desafios.

Mostrar-se reservado não 
significa ser hostil, mas 
exercitar suas habilidades 
diplomáticas para garantir 
privacidade. Uma postura 
recolhida é recomendável.

O seu olhar se dirige às 
demandas familiares, que 
geralmente tendem a lhe 
exigir um maior comprome-
timento diário. Seja gentil 
com as pessoas.

O meio circundante en-
contra-se mais sensível, 
por isso seja cuidadoso. O 
envolvimento emocional 
precisa ser priorizado com 
toda a força.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Críticas afloram e convém 
poupar a si e aos outros de 
abordagens que possam 
gerar discussões. Se algo 
lhe desagrada, esforce-se 
em prol de acordos.

Convém ser cuidadoso com 
as finanças, evitando gastos 
movidos pelo calor do mo-
mento. O gasto de energia 
também deve ser dosado, 
não mine suas forças.

Seja cuidadoso com rela-
ções hierárquicas, que ten-
dem a testar sua inteligência 
emocional. Se há desafios 
coletivos, a diplomacia é seu 
melhor recurso.

Não se deixe dominar pelo 
drama, pois o bom-senso 
pode ficar comprometido, 
além do seu corpo apresen-
tar sinais de fadiga.  Mante-
nha o controle das emoções.

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:
MASSA
2 latas de leite condensado
200g de nozes moídas
Nozes sem casca para decorar
1 colher de sopa de manteiga

FONDANT
500g de açúcar de confeiteiro
100ml de leite
Algumas gotas de suco de limão

MODO DE FAZER:
Em uma panela no fogo baixo, coloque o leite 

condensado, as nozes moídas, a manteiga e mexa 
até desgrudar do fundo.

Coloque a massa do camafeu em uma tigela, 
untada com manteiga ou margarina, e deixe esfriar.

Em outra tigela, coloque o açúcar de confeiteiro 
e adicione o leite aos poucos, para não passar do 
ponto. Pingue também algumas gotas de limão, para 
manter o fondant bem branquinho.

Em seguida, leve ao banho-maria para o açúcar 
derreter.

Unte suas mãos com manteiga e boleie a massa. 
Reserve.

Passe o camafeu pelo fondant, deixe escorrer o 
excesso e coloque meia noz para adornar.

Para finalizar, deixe o docinho secar em superfície 
untada.

CAMAFEU DE NOZES

MÊS DAS

FESTAS JUNINAS


