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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Neste momento controle 
seus impulsos. Não subesti-
me o fator surpresa, aquele 
que traz gastos de última 
hora e que bagunçam o 
orçamento.

Mude os ares do seu rela-
cionamento amoroso. Cuide 
dos sentimentos de modo 
mais firme, o que inclui re-
pensar os problemas coti-
dianos de forma objetiva.

A fase lhe deixa mais sensí-
vel e propenso a arroubos 
sentimentais, o que pode 
comprometer o pensamen-
to racional e a gestão do 
cotidiano.

Observe que os conflitos 
interpessoais oferecem a 
chance de nos libertarmos 
de nossas idealizações, le-
vando-nos a enxergar o 
outro em sua humanidade.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

O envolvimento afetivo deve 
ser levado a sério, mesmo 
que algumas diferenças pes-
soais se mostrem grandes 
demais. Administre o afeto 
com mais dedicação.

Momento astrológico em 
que conflitos ideológicos 
criam barreiras nos rela-
cionamentos. Minimize sua 
postura normalmente crítica 
e defensiva.

É preciso evitar gastos fi-
nanceiros voltados a suprir 
carências afetivas e ficar 
atento ao bom funciona-
mento do cotidiano. Busque 
prazeres econômicos.

Fase de desafetos e ex-
pectativas conflitantes que 
lhe colocam na defensiva 
perante o entorno. Baixa a 
guarda, mostrando-se aber-
to a conciliar os interesses.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

A fase sinaliza acontecimen-
tos que lhe tiram da zona de 
conforto e abalam significa-
tivamente o emocional. Não 
tema os desafios, procuran-
do se aprimorar com eles.

O envolvimento amoroso 
pode ser mais significativo 
se você resolver os empe-
cilhos cotidianos sem tanto 
medo. Encare as dificulda-
des da relação.

Seja proativo com relação 
aos assuntos prioritários, 
mas não se deixe absorver 
pelos problemas. Equilibrar 
trabalho e descanso é fun-
damental.

Ainda que decepções lhe 
conduzam a uma mudança 
de planos, procure refletir 
se tais caminhos podem ser 
ajustados em prol da sua 
felicidade.

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 batatas médias
2 cenouras médias
200 gramas de vagem
1 cebola pequena picadinha
1/2 embalagem de sopa creme de cebola
Cheiro verde a gosto
Orégano a gosto
Azeitonas sem caroço a gosto
Tomate picadinho a gosto
1 xícara de chá de maionese light

MODO DE FAZER
Cozinhe todos os legumes cortados em cubinhos, 

até ficarem macios.
Deixe esfriar e coloque-os em uma travessa. 

Acrescente todos os outros ingredientes, misture 
tudo e leve para gelar. Se quiser, acrescente batata 
palha por cima da salada.

A diferença dessa salada está no tempero!
Pode-se acrescentar frango ou frutos do mar ou 

mesmo outros legumes.

SALADA DE LEGUMES
DIFERENTE

MÊS DAS

SALADAS


