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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A fase pode apresentar 
desafios complexos e es-
tressantes. Sua percepção 
acerca das necessidades se 
eleva, mas combata a irrita-
bilidade e a impaciência.

A rapidez de pensamento 
é uma virtude, mas a língua 
ferina pode lhe colocar em 
apuros, conforme alerta o 
momento. Exercite a diplo-
macia.

Neste momento uma maior 
consciência das necessida-
des materiais lhe ajudará a 
adequar sua vida de acordo 
com as limitações e possibi-
lidades.

Demonstre mais discerni-
mento entre o que é proble-
ma e o que é urgência. Lua e 
Mercúrio sugerem fortalecer 
o seu próprio convívio ro-
mântico.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Preferir o recolhimento não 
deve inibir sua capacidade 
de se relacionar com o en-
torno imediato, ainda que 
a tensão com Saturno e 
Plutão sugira estresse.

Neste momento, a troca de 
ideias pode ser estimulante, 
mas tenha cuidado com 
posicionamentos exces-
sivamente críticos. Tenha 
cuidado!

Evite se sobrecarregar de 
responsabilidades, pois 
a tensão com Saturno e 
Plutão sugere fadiga. Atue 
com base nas suas priori-
dades.

Seja discreto quanto a seus 
interesses, visto que os as-
tros se opõem a Saturno e 
Plutão, sugerindo um meio 
circundante excessivamen-
te crítico.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Uma fase introspectiva e 
dedicada ao autoconheci-
mento se inicia. Tenha cui-
dado para não ficar preso 
às inseguranças, que ficam 
latentes neste momento.

Tenha cuidado com temas 
que despertem sua intole-
rância, como alerta a fase. 
É preciso saber lidar com as 
divergências que surgem na 
convivência.

Neste momento é possí-
vel que surjam desafios 
mentalmente desgastantes. 
Controle suas emoções em 
prol da sua objetividade e 
tranquilidade.

Sua mente tende a ser cria-
tivamente estimulada, abrin-
do caminho para ideias 
originais e que ajudem a 
dinamizar sua vida. Seja 
paciente, sem imediatismos.

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:
4 latas de leite condensado
1 xícaras de chocolate em pó
4 colheres de sopa de manteiga
200 mililitros de vinho do Porto
Confeitos de chocolate ou outro

MODO DE FAZER
Leve ao fogo uma panela com o leite conden-

sado, o chocolate, a manteiga e o vinho do Porto. 
Fique mexendo até desgrudar - a consistência é de 
brigadeiro de enrolar. Transfira a mistura para um 
prato untado e deixe esfriar um pouco. Modele em 
forma de bolinha e passe pelas raspas de chocolate 
ou outra decoração ao seu gosto.

DICA: O vinho do Porto perde parte do seu teor 
alcoólico quando esquenta. Para eliminar completa-
mente o álcool desta bebida ferva-a durante alguns 
minutos.

BRIGADEIRO GOURMET 
DE VINHO DO PORTO

MÊS DOS

BRIGADEIROS


