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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Cerque-se de pessoas de 
confiança e procure va-
lorizar as afinidades e os 
esforços conjuntos. É dia 
de administrar o afeto com 
a devida força de vontade.

Os relacionamentos no tra-
balho se conflitam, de modo 
que a convivência fica fragi-
lizada. Não force confrontos, 
pois é preciso dar espaço às 
pessoas. 

Na área espiritual a car-
ga emotiva se eleva nos 
processos do pensamento, 
levando-lhe a se posicionar 
devotamente em favor do 
que acredita. 

Sua agressividade se eleva 
na defesa de seus interesses. 
No entanto, é preciso flexi-
bilizar a postura nos relacio-
namentos, pois o estresse 
ameaça o bem-estar.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Acordos são necessários 
para fortalecer a convivên-
cia, por isso procure estru-
turar suas ideias antes de 
externá-las. É dia de fortale-
cer o relacionamento.

No segmento comunicação, 
alerta para a importância 
da informação no funcio-
namento do dia a dia e da 
diplomacia nas relações 
humanas.

O usufruto do lazer se ele-
va o que pode lhe render 
momentos prazerosos, seja 
individualmente, seja em 
grupo. No entanto, é preciso 
controlar os gastos.

É preciso ajustar seus inte-
resses com os do entorno 
imediato em prol do conví-
vio. Sua força de vontade é 
um diferencial na gestão dos 
problemas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

É preciso organizar o pensa-
mento e demonstrar maior 
confiança em si mesmo, 
oportunizando contatos 
interpessoais que podem 
evoluir para parcerias.

Seja prudente e discreto, 
atuando de modo a pri-
vilegiar as demandas de 
trabalho. Atenção ao rela-
cionamento, o futuro afetivo 
deve vir em primeiro plano.

Na impossibilidade de se-
guir os rumos desejados, 
é preciso fazer ajustes que 
adequem o mundo ideal e o 
mundo real. Administre o ro-
mance com mais prudência.

Evite ficar preso a pensa-
mentos que lhe oprimem na 
vida. Demonstre segurança 
emocional para manter em 
ordem o convívio com a 
pessoa amada.

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
Massa
3 ovos
13 colheres de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de leite
3 colheres de queijo
1 colher de fermento
1/2 xícara de óleo
sal a gosto 

Recheio
1 cebola
alho e sal a gosto
1 pimentão
2 tomates sem pele
orégano
1 pimenta-de-cheiro
cheiro verde
óleo

MODO DE FAZER

Massa
Bata todos ingredientes da massa no liquidifi-

cador e adicione por último o fermento. Unte uma 
forma retangular com margarina e polvilhe com 
farinha de trigo. Despeje a massa e espalhe cuida-
dosamente o recheio. Se desejar, salpique queijo por 
cima. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por 
aproximadamente 40 minutos.

Recheio
Em uma panela com óleo, coloque a cebola e o 

alho para dourar. Acrescente o recheio escolhido e 
refogue. Coloque os demais ingredientes e deixe 
cozinhar por alguns minutos.

TORTA SALGADA DE 
LIQUIDIFICADOR


