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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A fase desperta o uso criati-
vo dos recursos, levando-lhe 
também a avaliar de modo 
crítico o que pode ser apri-
morado em benefício do 
cotidiano profissional.

O momento lhe predispõe 
a uma postura expansiva e 
criativamente transforma-
dora acerca do mundo, le-
vando-lhe a trilhar caminhos 
mais amplos. 

Seu senso crítico lhe guia 
rumo a ações bem planeja-
das, que contribuem com a 
superação dos problemas e 
com seu crescimento como 
pessoa.

A fase favorece a aquisição 
de conhecimento e sua 
aplicação em questões es-
pecíficas, com um ganho 
de qualidade significativo. 
Junte-se a pessoas maduras.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Projetos arrojados dinami-
zam o trabalho, deixando-
lhe comprometido com 
tarefas de maior respon-
sabilidade e que lhe trarão 
ganhos em longo prazo.

A fase sugere autoaperfei-
çoamento em meio a uma 
vivência social seletiva e 
que também valorize a 
fruição intelectual. Procure 
amadurecer.

A intuição aflora, contri-
buindo com seus julgamen-
tos e a tomada de decisões, 
tanto na esfera sentimental 
como nas questões práti-
cas.

O momento desperta ge-
nerosidade no trato in-
terpessoal, que se traduz 
no compartilhamento de 
informações úteis e no en-
frentamento coletivo.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Neste momento valorize 
os recursos subaproveita-
dos, dando-lhes a devida 
destinação. Avalie de modo 
crítico o que pode ser me-
lhorado.

O circuito social é criativa-
mente dinamizado, con-
tribuindo com a sinergia 
das atividades em grupo, 
sobretudo no exercício do 
intelecto.

Passe a rever os empecilhos 
emocionais de outro ângulo 
e a se dedicar à convivência 
de modo atencioso. Atente 
ao romance de modo coe-
rente.

Experiências de vida se 
complementam, ativando 
as sensibilidades e promo-
vendo amadurecimento. 
Valorize os conselhos dos 
mais velhos.

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 litros de água
50 gramas de toucinho defumado picado
3/4 xícara (chá) de vagem cortada em pedaços
1 xícara (chá) de batata cortada em pedaços
2 xícaras (chá) de abobrinha cortada em pedaços
2 cenouras cortadas em cubos
1 cebola média picada
3/4 xícara (chá) de feijão branco
4 pães italianos redondos pequenos e amanhe-

cidos
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE FAZER

Em uma panela grande, coloque a água e o tou-
cinho. Leve ao fogo até ferver.

Retire a espuma que se formar e junte o restante 
dos ingredientes, menos os pães. Cozinhe lentamen-
te por 2 horas e 30 minutos.

Corte uma fatia, como uma tampa, dos pães e re-
tire o miolo sem furar o pão. Despeje a sopa quente 
no pão italiano. Polvilhe com o queijo ralado e sirva 
a sopa em seguida, bem quente.

SOPA DE FEIJÃO
COM PESTO NO 
PÃO ITALIANO

MÊS DAS

SOPAS E CALDOS


