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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Suas iniciativas podem es-
barrar em limitações finan-
ceiras, demandando ajustes 
de toda ordem. Não se deixe 
frustrar pelas restrições e 
procure ajustar seus planos.

Acontecimentos diversos 
podem levar a desencon-
tros, mas é preciso respeitar 
o momento de cada um e 
fazer o possível para ajustar 
os interesses.

A fase sugere acontecimen-
tos que lhe tiram da zona de 
conforto, e incitam reflexões 
sobre o que promove estabi-
lidade e instabilidade em sua 
vida. É momento de revisão.

Com jogo de cintura e di-
plomacia, você poderá co-
nhecer melhor as pessoas, 
sem se deixar sugar pela 
coletividade. Não se exima 
de tais experiências.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Nesta fase é preciso abrir 
mão do controle absoluto 
e se permitir mudanças 
temporárias na rotina. Ficar 
na defensiva só lhe trará 
estresse.

Tenha cuidado para não 
impor seus pontos de vis-
ta e tampouco insistir em 
mudanças que interfiram 
na rotina alheia. Ajustar-se 
é preciso.

A maior dificuldade está 
em abrir mão de alguns 
interesses, ainda que tem-
porariamente, portanto se 
desapegue. Reflita sobre 
opções sustentáveis.

De algum modo, as pessoas 
do entorno tendem a in-
terferir em seus planos, e é 
preciso flexibilidade para se 
preservar em meio à maio-
ria. Exercite a diplomacia.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Neste momento os seus 
dramas pessoais se tornam 
obstáculos às possibilidades 
de ajuste, por isso liberte-se 
de seus medos e se jogue de 
cabeça nos desafios.

Neste período modos de 
pensar diferentes tendem 
a gerar conflitos diante da 
intolerância, por isso mos-
tre-se aberto a lidar com a 
diversidade. 

Fase de aperfeiçoamento 
pessoal associada aos al-
tos e baixos da vida, o que 
demanda coragem e jogo 
de cintura para lidar com 
demandas complexas.

Flexibilize sua mente diante 
de questões que destoem 
de seus valores pessoais. 
Evite julgar as pessoas, pois 
o ser humano é deveras 
complexo para ser rotulado.

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:

700g de mandioca em pedaços
1 colher (sopa) de óleo
1 cebola pequena ralada
1 paio fatiado
2 xícaras (chá) de couve fatiada finamente
Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE FAZER

Coloque a mandioca em uma panela de pressão 
e cubra com água e sal. Cozinhe por 30 minutos 
depois de iniciada a pressão e desligue. Retire a 
pressão sob água corrente e abra. 

Aqueça uma panela com o óleo e refogue a 
cebola e o paio por 5 minutos. Retire os filamentos 
da mandioca e bata, aos poucos, no liquidificador 
com a água do cozimento até obter um caldo de 
espessura média. Despeje na panela do paio e deixe 
levantar fervura. Adicione a couve e cozinhe por 5 
minutos. Tempere com sal e pimenta e sirva.

CALDO VERDE 
COM MANDIOCA


