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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Neste momento evite negli-
genciar questões pessoais 
em prol do trabalho e vice-
versa, buscando equilibrar 
os interesses em jogo. Fique 
atento a suas demandas.

Saiba lidar diplomaticamen-
te com a pressão externa, 
e fique atento ao conteú-
do de suas manifestações, 
pois é tempo de discrição 
e cautela.

Organize-se e preze pela 
economia, ainda que tenha 
que sacrificar as atividades 
de lazer. Os prazeres são 
suas maiores vulnerabilida-
des.

Decisões devem ser cons-
cientes e não tomadas no 
calor do momento, pois a 
tensão com Saturno e Plu-
tão reclama senso crítico e 
estratégias a longo prazo.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste período não se limite 
a ações pontuais, procure 
refletir sobre o que vem 
provocando suas deman-
das, a fim de que não se 
repitam. 

Neste momento cerque-se 
de poucas pessoas, so-
bretudo daquelas mais 
confiáveis, mas evite sufo-
cá-las com seus problemas 
e frustrações.

Não tente centralizar as res-
ponsabilidades para evitar 
falhas, o mais indicado é 
buscar acordos e aliados de 
confiança neste momento 
conflituoso.

Os recentes dissabores 
podem ter lhe deixado des-
motivado, mas não permita 
que abalem a autoconfian-
ça. Busque aprendizado e 
amadurecimento.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

A fase aponta para deslizes 
de ordem emocional que 
demandam uma postura 
mais sensata de sua parte. 
Faça com que o afeto seja 
a sua prioridade.

Período em que as pessoas 
do cotidiano tendem a in-
terferir excessivamente em 
suas ações, tanto em casa 
como no trabalho. Não se 
deixe oprimir.

A fase lhe deixa emocio-
nalmente vulnerável e sus-
cetível a críticas do meio 
circundante. Não exponha 
suas fragilidades, aproveite 
este momento de quietude.

Perceba a importância de 
atuar de modo cuidadoso 
em suas ações, sobretudo 
ao dispor das finanças em 
prol do lazer. Faça uso res-
ponsável dos recursos.

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:

1 Caixinha de gelatina de qualquer sabor
1 Lata de leite condensado
1/2 Xícara (chá) de leite
1 Colher (sopa) de margarina
3 Colheres (sopa) de chocolate em pó
1 Lata de creme de leite sem soro
Raspas de chocolate (opcional)

MODO DE FAZER

Prepare normalmente a gelatina, distribuindo-as 
até a metade dos recipientes e levando-as à gela-
deira.

Depois, faça a tradicional receita de brigadeiro, 
misturando o leite, o leite condensado, a margarina 
e o chocolate em pó e mexa em fogo brando até 
o ponto de desgrudar do fundo da panela. Após 
desligar o fogo, acrescente o creme de leite.

Depois de esfriar, complete por cima da gelatina 
e deixe gelar.

Na hora de servir, uma boa é decorar com raspas 
de chocolate.

BRIGADEIRO 
COM GELATINA

MÊS DOS

BRIGADEIROS


