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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A dinâmica interpessoal 
se apresenta desafiadora. 
Preze pela individualidade 
sem se posicionar na de-
fensiva, atuando de modo 
diplomático.

Neste período procure ele-
ger suas prioridades e evi-
tar o estresse, além de se 
posicionar de modo a neu-
tralizar pressões do meio 
circundante.

Evite questionamentos que 
deixem as pessoas descon-
fortáveis, pois elas tendem a 
assumir uma postura defen-
siva. Exercite a inteligência 
emocional.

A administração das ques-
tões práticas do cotidiano 
requer atenção e disciplina. 
Nem tudo é o que parece, 
por isso reflita bem antes 
de agir.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste momento compreen-
da que todos precisam de 
espaço e liberdade, inclusive 
você mesmo, e que nem 
sempre os interesses são 
compatíveis. 

Nesta fase convém fazer 
coisas diferentes, oxigenar 
a mente, e sair um pouco 
da rotina, sem, contudo, 
prejudicar os compromissos 
já assumidos.

Convém usufruir dos pra-
zeres de modo responsável 
e cuidadoso. Fique atento 
aos gastos e à qualidade 
das suas companhias neste 
período.

A administração da vida 
familiar requer maior pla-
nejamento nessa fase, além 
de bom senso, a fim de que 
não se torne mentalmente 
desgastante.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Além de estar ao lado da 
sua cara-metade, é pruden-
te investir na rotina e fazer 
com que cada minuto seja 
um passo na direção da 
harmonia.

Evite tomar decisões sem a 
devida análise, visto que os 
processos mentais tendem 
à dispersão. Não se deixe 
seduzir por prazeres que 
pesem no bolso.

É preciso ouvir os outros e 
buscar um consenso entre 
os interesses. Faça conces-
sões na medida do possível, 
sem se sacrificar. Tenha 
cuidado ao tomar decisões.

Seja discreto quanto às 
questões que lhe incomo-
dam neste momento, pois 
há muito a resolver inter-
namente antes de propor 
ajustes no entorno.

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 latas de leite condensado
6 colheres de sopa de gotas ou pastilhas de 

chocolate branco
6 colheres de sopa de creme de leite (sem soro)
2 colheres de sopa de farinha de trigo ou maisena
2 gemas de ovo

MODO DE FAZER
Misture a farinha, o creme de leite e as gemas na 

panela em que irá preparar o brigadeiro, sem levar 
ao fogo ainda - este é um truque para que o briga-
deiro não fique tão puxa-puxa nem mole demais 
(o que geralmente acontece com os brigadeiros 
brancos).

Adicione os restantes ingredientes à panela e 
leve ao fogo médio-baixo. Fique mexendo até ferver, 
depois baixe o fogo e mexa por mais 10 minutos, 
até virar uma massa de brigadeiro encorpada. Retire 
para uma travessa ou prato untado e deixe esfriar.

Quando a massa do brigadeiro branco gourmet 
estiver em temperatura ambiente, modele bolinhas 
de brigadeiro.

Confira um toque final caprichado passando as 
bolinhas em raspas de chocolate branco ou confei-
tos brancos.

BRIGADEIRO 
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