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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Flutuações de humor inten-
sificam o modo impulsivo 
com que você reage às 
situações, o que lhe deixa 
especialmente vulnerável no 
quesito gastos. 

Posturas éticas são funda-
mentais, sobretudo diante 
de dilemas que colocam 
em xeque valores pessoais 
e quando o entorno se apre-
senta hostil.

A fase sugere adversidades 
que fragilizam a autocon-
fiança e comprometem a 
gestão da vida cotidiana. É 
preciso exercitar a concen-
tração e o senso crítico.

Os interesses pessoais e 
coletivos tendem a conflitar. 
É preciso exercitar a diplo-
macia e buscar acordos, 
ao invés de se submeter às 
vontades da maioria.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste momento busque re-
colhimento e procure fazer 
um balanço da vida finan-
ceira, a fim de identificar as 
possíveis perdas e traçar 
estratégias.

A fase alerta para a neces-
sidade de organizar melhor 
o seu romance. É prudente 
começar a manter o seu 
relacionamento afetivo em 
primeiro lugar.

As finanças continuam de-
mandando atenção e ações 
meticulosamente planeja-
das. Evite precipitações, 
cerque-se de informações 
precisas.

A instabilidade emocional 
do entorno pode impactar 
em seu bem-estar. Preserve-
se, minimizando a interação 
coletiva. Companhias sele-
tas são indicadas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Um cotidiano desestrutu-
rado tende a comprometer 
seu equilíbrio emocional e 
vice-versa. Procure cercar-
se de um ambiente seguro 
e confiável.

Os desafios pessoais são 
oportunidades de rever o 
seu relacionamento. Evite 
situações problemáticas en-
tre você e sua cara-metade 
nesta fase.

Exercite o seu senso críti-
co, priorizando questões 
urgentes e que possam 
impactar na estrutura da 
sua vida, conforme sugere 
o momento. 

Diplomacia é fundamental 
para o equilíbrio dos relacio-
namentos, ajudando a neu-
tralizar conflitos. Cercar-se 
de pessoas emocionalmente 
estáveis é o mais sensato.

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 peitos de frango cozidos e desfiados
4 alhos dourados
2 cebolas picadas
1 pimentão picado
3 tomates picados
Azeitonas picadas
1 lata de massa de tomate
1 lata de milho
1 lata de ervilha
2 caixas de creme de leite
Batata palha
1 vidro de maionese
Passas se preferir torta agridoce
2 pacotes de pão de forma fresco
1 tabuleiro de bolo
1 litro de caldo de frango, tirado do cozimento 

do frango.

MODO DE FAZER

Refogue o frango cozido com o alho, a cebola, o 
pimentão, os tomates, a massa de tomate, o milho, 
as azeitonas. Por último as ervilhas e o caldo. Deixe 
cozinhar por 12 minutos. Prove o sal e o sabor. Mis-
ture o creme de leite. Misture a maionese à outra 
caixa de creme de leite, reserve.

Corte as beiradas do pão de fôrma, arrume uma 
camada de pão no tabuleiro. Passe a mistura da 
maionese e do creme de leite. Cubra com o molho 
de frango, arrume outra camada de pão. Passe a 
mistura do creme, maionese, até o fim dos pães.

Para o acabamento da torta, por último passe 
o creme, as passas e a batata palha em toda volta 
da torta.

TORTA SALGADA 
PARA FESTA

MÊS DAS

TORTAS

SALGADAS


