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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Lide bem com os conflitos 
cotidianos e repense seria-
mente o modo de lidar com 
o afeto, mesmo que você 
não resolva totalmente as 
pendências afetivas.

Favorecer o seu relaciona-
mento afetivo significa ado-
tar uma maneira coerente 
de evitar conflitos maiores, 
e deixar que o amor flua de 
verdade. 

Nesta fase nem sempre 
você vai conseguir resolver 
pendências afetivas, então 
procure demonstrar afeto 
mesmo que a situação pa-
reça insustentável.

Ideias tendem a fazer a dife-
rença em sua performance 
profissional. A facilidade 
com que você articula seu 
pensamento lhe permitirá 
visualizar oportunidades.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste momento procure 
lidar melhor com os impas-
ses do romance, e a fazer 
com que as diferenças pes-
soais sejam menores e cada 
vez menos recorrentes.

Mesmo que algumas si-
tuações lhe tirem do sério, 
é preciso entender que 
dificuldades pessoais po-
dem fortalecer a sua rotina 
amorosa.

Neste período o conví-
vio pessoal se fortalece 
em meio à solidariedade, 
ao compartilhamento de 
ideias e ao usufruto dos 
prazeres.

A fase inspira uma postura 
assertiva para lidar com o 
relacionamento. O melhor 
a fazer é dividir as respon-
sabilidades com a pessoa 
amada.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Aproveite cada minuto para 
trazer luz ao amor, admi-
nistrando a convivência de 
modo resoluto e sincero. Os 
momentos de felicidade são 
possíveis. 

Até as diferenças quando 
combinadas se mostram 
poderosas. Valorize as par-
cerias, ainda que sejam sim-
ples ações em grupo.

Se tiver que conquistar alia-
dos, o momento é mais do 
que oportuno. Mostre o 
potencial de suas ações e 
some esforços em equipe. 
Aproveite a fase!

A fase intensifica seu envol-
vimento em projetos gran-
diosos, dado o potencial dos 
empreendimentos em longo 
prazo. Não poupe esforços 
intelectuais.

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:

BRIGADEIRO
1 lata de leite condensado (pode ser doce de leite)
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 gema peneirada (opcional, mas deixa mais 

cremoso)
1 colher (sopa) de manteiga

1 pacote de biscoitos maria
Palitos de picolé
Chocolate para banhar (ao leite, branco ou meio 

amargo)
Chocolate granulado ou confeitos coloridos

MODO DE FAZER

Misturar os ingredientes do brigadeiro em uma 
panela e levar ao fogo baixo e mexendo sempre, até 
que o doce desgrude da panela, cerca de 8 minutos. 
Também pode fazer o brigadeiro no micro-ondas. 
Coloque uma boa quantidade de brigadeiro em um 
biscoito, coloque o palito de sorvete e por cima ou-
tro biscoito. Banhe no chocolate derretido e salpique 
o granulado. Coloque sobre papel manteiga e deixe 
secar. Embale.

PIRULITO DE BRIGADEIRO 
COM BOLACHA MARIA

MÊS DOS

BRIGADEIROS


