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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Atue de modo mais econô-
mico e condizente com suas 
possibilidades. Seja criativo 
e valorize a simplicidade 
neste momento de aperto 
financeiro.

Fase delicada para a dinâmi-
ca familiar, sobretudo pela 
dificuldade de colocar as 
ideias em prática na gestão 
do cotidiano. Tenha cuidado 
neste período.

Convém estabelecer limites 
para a extroversão do pen-
samento, pois a fase sugere 
um aflorar de insatisfações. 
Evite expor suas fragilidades 
e procure ouvir as pessoas.

Período suscetível a desen-
tendimentos com as pes-
soas por conta de disputas 
territoriais e questões rela-
cionadas a posses. É preciso 
diplomacia.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Fase em que você tende 
a manifestar seu descon-
tentamento no trabalho. 
Tenha cuidado para não 
passar uma imagem de 
descontrole.

O momento evidencia con-
tradições que põem em 
xeque seu modo de encarar 
a vida e os valores que nor-
teiam suas ações. Procure 
trabalhar seus impulsos.

Problemas para se relacio-
nar de modo emocional-
mente equilibrado abrem 
caminho para litígios, por 
isso exercite a auto-obser-
vação e a autocrítica.

Ideias controversas difi-
cultam a condução das 
demandas, por isso procure 
atuar de modo mais objeti-
vo e seguindo o básico do 
cotidiano.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O momento é impróprio 
para expor ideias que im-
pliquem em mudanças ra-
dicais, sendo aconselhável 
amadurecê-las em seu ín-
timo.

Procure desacelerar, de 
modo a exercitar as refle-
xões e, desse modo, com-
preender o que lhe leva ao 
descontrole. Não deixe que 
suas paixões lhe dominem.

Uma postura mais intros-
pectiva e voltada para seus 
processos internos pode 
causar estranhamento com 
as pessoas do entorno ime-
diato.

Neste momento invista tem-
po e dedicação ao seu rela-
cionamento e não se deixe 
levar pelas dificuldades. 
Priorize a harmonia do ro-
mance.

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 colheres (sopa) de óleo
3 dentes de alho picados
400 gramas de acém cortado em cubos
2 colheres (chá) de sal
2 colheres (chá) de colorau (ou colorífico)
4 cenouras médias picadas
2 batatas médias picadas
1 talo de salsão (ou aipo) picado
1 xícara (chá) de ervilhas frescas
1 tomate maduro, sem pele e sem sementes, 

picado
1 cebola pequena picada
1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes, picada 

em quatro
8 folhas de manjericão pequenas
2 xícaras (chá) de macarrão ave-maria
2 colheres (sopa) de cheiro-verde

MODO DE FAZER

Na panela de pressão, coloque o óleo, o alho, a 
carne e o sal. Deixe a carne fritar até ficar bem se-
quinha, sem dourar. Junte o colorau e mexa.

Adicione 2 xícaras (chá) de água quente, tampe a 
panela e cozinhe por 15 minutos em fogo baixo (160 
graus), contados após a válvula começar a chiar.

Desligue o fogo, espere acabar a pressão e abra 
a panela. Acrescente a cenoura, a batata, o salsão, a 
ervilha, o tomate, a cebola, a pimenta e o manjericão. 
Cozinhe por 5 minutos. Adicione mais 5 xícaras (chá) 
de água quente. Espere voltar a ferver.

Junte o macarrão e cozinhe por mais 10 minu-
tos. Coloque mais água, se necessário. Prove o sal 
e corrija, se precisar. Pouco antes de servir, polvilhe 
o cheiro-verde.

SOPA DE MACARRÃO 
E LEGUMES

MÊS DAS

SOPAS E CALDOS


