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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A fase demanda uma pos-
tura racional e imparcial ao 
avaliar empreendimentos 
coletivos. Tenha cuidado 
também com gastos exces-
sivos com o lazer.

Neste momento ajustes são 
necessários, mas antes de 
propô-los é fundamental ter 
uma base teórica bem es-
truturada. Sair da defensiva 
facilita o diálogo.

A fase sinaliza dificuldades 
para identificar os fatores 
que precisam de ajuste em 
sua vida, dada a resistência 
em encarar os problemas. 
Mas não fuja deles.

Diplomacia é fundamental 
para lidar com as diferen-
ças, por isso procure usá-la 
na gestão de conflitos. Não 
se deixe contaminar pela 
hostilidade.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Período difícil para os re-
lacionamentos profissio-
nais, com conflitos que 
dificultam a convivência e 
prejudicam os projetos em 
desenvolvimento. 

Evite situações negativas 
envolvendo sua cara-me-
tade. A fase aponta para 
as diferenças entre você e 
seu amor que precisam ser 
administradas.

A fase requer disciplina 
com os gastos e uma pro-
gramação de lazer den-
tro de suas possibilidades. 
Evite excessos de qualquer 
natureza.

É preciso ajustar os interes-
ses não apenas em prol de 
uma convivência pacífica, 
como também para que as 
ações conjuntas tenham 
bons resultados.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O período alerta para a im-
portância da comunicação 
clara e isenta de partidaris-
mos, sob o risco de com-
prometer ações importantes 
para você.

Evite comprometer seu 
dinheiro com lazeres ou 
compras supérfluas, pois a 
fase requer contenção de 
despesas. Não confie em 
investimentos.

Nessa fase tende a haver 
uma falta de entendimento 
entre o que você espera da 
vida e o pensamento das 
pessoas. Não é grave, mas 
pode gerar insatisfações.

É preciso zelar pela imagem 
pública, pois os excessos no 
discurso podem a danificar. 
Zele por quietude, procu-
rando resolver os problemas 
pessoais no âmbito privado.

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 colheres (sopa) de óleo
300g de acém em cubos
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
2 tomates picados
2,5 litros de água
1 cubo de caldo de carne
150g de vagem picada
2 batatas em cubos
1 cenoura em rodelas
1 chuchu em cubos
1 lata de ervilha escorrida
1 xícara (chá) de arroz branco cru
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE FAZER

Aqueça o óleo em uma panela de pressão, em 
fogo alto e frite a carne até dourar. Junte a cebola, 
o alho, o tomate e refogue por 4 minutos. 

Adicione a água, o caldo, tampe e cozinhe em 
fogo médio, por 20 minutos, após iniciada a pres-
são. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e 
abra a panela. 

Volte ao fogo médio até levantar fervura, acres-
cente a vagem, a batata, a cenoura, o chuchu, a 
ervilha e cozinhe por 3 minutos. 

Despeje o arroz, tempere com sal, pimenta e 
cozinhe até o arroz e os legumes amaciarem. 

Desligue, polvilhe com parmesão e sirva.

SOPA CREMOSA 
DA VOVÓ

MÊS DAS

SOPAS E CALDOS


