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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A impulsividade pode lhe 
guiar por caminhos financei-
ramente imprudentes. 

Desafetos e ressentimentos 
afloram. É preciso combater 
a origem de tais problemas.

Emoções e ressentimentos 
comprometem a comunica-
ção com o entorno imediato.

É hora de lidar com o ro-
mance de modo atencioso, 
diante do que é prioritário. 

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

É preciso passar por cima 
das vaidades em prol de 
ações importantes.

Período de insegurança para 
externar ideias, instabilidade 
afeta o seu emocional.

Convém refletir sobre par-
cerias do ponto de vista da 
confiança e produtividade.

O meio profissional se mos-
tra instável, pode compro-
meter sua autoconfiança.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O conflito entre as áreas es-
piritual, de crise e de saúde 
trazem um alerta vermelho. 

A fase sugere instabilidade 
emocional fragilizando o 
convívio social.

Demandas desgastantes 
abalam a dinâmica interpes-
soal nessa fase. 

É preciso zelar por informa-
ções de qualidade e se mos-
trar cordial com as pessoas.

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

Salada
10 folhas rasgadas ao meio de alface americana
6 unidades de tomate seco
6 azeitonas pretas (sem o caroço)
6 gomos de laranja
7 unidades de mozzarella de búfala pequena
1/2 xícara de chá de croûton
1 colher de chá de manjericão picado

Molho vinagrete
2 colheres de sopa de óleo de girassol
1/2 colher de chá molho de soja
1 colher de café de mostarda amarela
1 colher de chá açúcar mascavo
1/2 colher de café açúcar branco
1 colher de sopa suco de limão espremido
1 pitada de sal a gosto

MODO DE FAZER

Molho vinagrete
Numa tigela funda adicionar todos os ingredien-

tes, exceto o óleo de girassol e bater até a mistura 
ficar homogênea. Acrescentar o óleo de girassol 
aos poucos até atingir a consistência desejada de 
molho.   

Salada
Colocar as folhas de alface americana rasgadas 

sobre todo o prato. Sobre a alface, colocar o tomate 
seco, as azeitonas pretas e os gomos de laranja de 
forma que fiquem espalhadas ao redor do prato. 
Acrescentar 6 unidades de mozzarella de búfala 
ao redor da salada e 1 unidade no centro da salada. 
Temperar a salada com o molho vinagrete. Salpicar 
manjericão picado por cima de toda a salada. Co-
locar os croûtons no centro da salada.

SALADA ITALIANA

MÊS DAS

SALADAS

Mundo Criança
DIVULGAÇÃO

Aniversário
da Sofia

A bela menina Sofia Fogliarini Tavares 
completou seis anos no dia 30 de setembro. 
Para comemorar a data especial do aniversá-
rio, seus pais Grazieli e Luis Iran prepararam 
uma festa para ela, em sua residência, com o 
tema das bonecas Lol.

Os familiares e amiguinhos da aniversa-
riante estiveram presentes para cantar os 
parabéns e se divertirem com ela. Felicidades 
para a Sofia!


