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HORÓSCOPO
Ciúmes, o que este  

sentimento nos revela?
É um sentimento que perturba várias vezes o ser hu-

mano e também outras espécies de animais. Podemos 
ter como exemplo o complexo de Édipo e de Electra.

Alguns casos de ciúmes, são falta de segurança, au-
toestima e podem tornar-se mais complicado e sério.

A ciência nos revela que o nosso corpo é reflexo do 
que pensamos, então devemos nos policiar com pensa-
mentos negativos, inveja, ciúmes, orgulho, enfim...

Cada pensamento negativo, o nosso sistema imuno-
lógico dá resposta a cada célula; vão manifestando es-
sas vibrações no corpo e órgãos, dirigindo até a saúde.

 Mahatma Gandhi: “As doenças são os resultados 
não só dos nossos atos, mas também dos nossos pen-
samentos”.

21 de março a 20 de abril

Não desperdice as oportunidades que surgi-
rão nas atividades profissionais. Deixar o pas-
sado para trás resultará em bons resultados. 
Sensibilidade nos olhos.

Momento favorável para expandir sua criati-
vidade. Boa sorte! Valorize a pessoa que você 
é, siga em frente sua jornada. Invista nas ati-
vidades físicas. 

Evite a melancolia nas atividades. Seja otimis-
ta. Aproveite o momento para dialogar com a 
pessoa amada. Zelar pela saúde mental. 

21 de abril a 20 de maio

21 de maio a 20 de junho

Seja positivo em suas negociações, assim ob-
terá o equilíbrio. Não permita que as pessoas 
influenciem seu romance. Cuidar da estética. 

Momento de reflexão para futuros compro-
missos profissionais. Ficar mais atento nas 
decisões familiares. Evite confusão. Cuidar da 
circulação.

Bom momento para organizar sua vida no 
trabalho. A vida familiar estará mais equili-
brada, exponha seus sentimentos. Ponto de-
licado, os braços. 

21 de junho a 20 de julho

21 de julho a 22 de agosto

23 de agosto a 22 de setembro

Não tomar nenhuma decisão no trabalho. 
Espere o momento. A paciência no relacio-
namento amoroso trará benefícios. Cuidar da 
parte emocional.

Cuidado com aborrecimentos em seus ne-
gócios. Dê o seu melhor no relacionamento 
amoroso. Ponto frágil, os pés.

O êxito chegará no momento certo. Não de-
sanime. Continue firme nos propósitos fami-
liares. Dores de cabeça.

23 de setembro a 22 de outubro

23 de outubro a 21 de novembro

22 de novembro a 21 de dezembro

Resolva as pendências nas atividades profis-
sionais. Seja cauteloso. Evite se alterar com a 
pessoa amada. Alergia de pele.

Momento de observar e analisar suas me-
tas profissionais. O romance está em alta. 
Aproveite. Boa saúde.

Usar a sabedoria e intuição nos empreendi-
mentos. Evite reclamações no relacionamen-
to amoroso. Rever a alimentação.

22 de dezembro a 21 de janeiro

22 de janeiro a 19 de fevereiro

20 de fevereiro a 20 de março

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas, terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414
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Por Naiá Giannocaro

Veja como proteger dados 
corporativos durante o Home Office

Muitas empresas têm per-
mitido ou determinado que os 
colaboradores trabalhem sob re-
gime de Home Office para con-
ter a disseminação do vírus. A 
modalidade já era prevista na 
CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), nos artigos 75-A 
a 75-E, da Lei nº 13.467/17, e 
também foi contemplada na MP 
nº 927/20 publicada na noite do 
domingo (22 de março).

A FecomercioSP lembra 
que trabalhar fora do ambien-
te corporativo requer cuidados 
com a proteção de dados, ressal-
ta também que a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), en-
tra em vigor em agosto e as em-
presas que descumprirem a le-
gislação ficam sujeitas a multas. 
É evidente que o ambiente de 
acesso virtual da casa do cola-
borador é mais vulnerável que 
o corporativo, que dispõe de sis-
temas mais adequados e especí-
ficos para a proteção dos dados. 

Medidas simples e eficientes

Por isso, é preciso rever o 
sistema de segurança do acesso 
remoto empresarial. Em alguns 
casos, será necessário investi-
mento, mas algumas medidas 
simples já podem auxiliar nes-
se primeiro momento como: al-
terar periodicamente usuário 
e senha; cuidado com mensa-
gens desconhecidas, não clicar 
em links contidos nesse tipo de 

mensagem; manter atualizado 
o sistema operacional e o anti-
vírus; deixar ativo o bloqueio 
de tela para mais de um minu-
to sem uso; não utilizar siste-
ma de Wi-Fi público/desconhe-
cido; também deve-se alterar a 
senha do Wi-Fi de casa com fre-
quência; evitar ao máximo com-
partilhar informações confiden-
ciais da empresa por e-mail ou 
mensagens; armazenamento de 
informações em nuvem ainda é 
considerado seguro; no caso de, 
os funcionários estarem com 
equipamento da empresa, reco-
menda-se instalação de localiza-
dor geográfico; atualizar o siste-
ma para solicitar autenticação 

de dois fatores e usar a cripto-
grafia de informações.

Além disso, com o boom dos 
stories nas redes sociais, é neces-
sário orientar o funcionário a não 
compartilhar a tela do notebook 
com projetos em andamento, 
pois hackers podem se passar por 
eventuais “amigos” para captar 
informações restritas e sigilosas.

A Instituição recomenda 
também, que os gestores este-
jam preparados para os alinha-
mentos de trabalho a distân-
cia, com foco no resultado, para 
isso pode-se combinar entregas 
perió dicas sem se ater ao pro-
cesso que cada indivíduo preci-
sa, para finalizar a tarefa.
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Ações simples como troca periódica de senha e evitar usar 
redes públicas ajudam a proteger os dados corporativos

Cinco Mitos e Verdades do pilates
O pilates é uma das mo-

dalidades que mais prioriza o 
bem- estar e a saúde. Sua téc-
nica permite que o pratican-
te desenvolva a consciência e 
equilíbrio corporal assim como 
a melhora do condicionamento 
físico e fortalecimento muscu-
lar. Abaixo, especialistas escla-
recem as principais dúvidas:

Pilates ajuda 
a “crescer”?

MITO! Por ser uma práti-
ca que auxilia no alinhamento 
postural e trabalha com o forta-
lecimento do powerhouse, que 
trabalha os músculos respon-
sáveis pela sustentação da co-
luna, muitas pessoas acreditam 
que o pilates faça crescer, mas 
isso não é verdade. O que acon-
tece é que, devido a reeducação 
da postura, a pessoa às vezes 
acredita ter ganho alguns cen-
tímetros a mais, porém o pila-
tes não adiciona tamanho à es-
trutura óssea.

Qualquer pessoa pode 
fazer pilates?

Verdade! O pilates é in-
dicado para crianças, adul-
tos, homens, mulheres, idosos, 
ges tantes. É uma prática extre-
mamente benéfica a todos! Mas 
é importante sempre procu-
rar um profissional habilitado 
e regulamentado para dar au-
las de pilates. No Brasil, apenas 

fisioterapeutas e educadores fí-
sicos podem fazer o curso para 
ministrar aulas de pilates.

Pilates vai me fazer 
ganhar massa muscular?

Mito! O pilates complemen-
ta muitos trabalhos para ganho 
muscular e ele ajuda a definir a 
musculatura, mas sem aumen-
tar o volume. Não há hipertro-
fia com o pilates. E, diferente da 
musculação - que trabalha ape-
nas uma musculatura por vez, 
o método movimenta um grupo 
de músculos.

Pilates emagrece?

Depende! Pode haver perda 
calórica no pilates sim! Tudo de-
pende do foco do instrutor e do 
modelo de aula que ele realiza, 

além dos acessórios utilizados e 
exercícios que são feitos. Alguns 
exercícios aceleram o metabolis-
mo e fazem com que haja perda 
calórica, mesmo que o corpo es-
teja em repouso.

Pilates ajuda a diminuir 
as dores na coluna?

Verdade! Como dissemos an-
teriormente, por trabalhar o 
core, o pilates auxilia no alívio 
de dores relativas à má postura 
ou outros problemas como fibro-
mialgia, artrite e artrose. Mas é 
importante que o instrutor de 
pilates esteja sempre atento as 
particularidades e limitações 
de cada aluno, pois a realização 
de algum movimento incorreto 
pode ter um efeito prejudicial, 
o que é o contrário do esperado 
com a prática.
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Pilates ajuda a desenvolver a consciência e equilíbrio corporal

Creme de mandioquinha 
gratinado

Ingredientes: 500 g de purê de 
mandioquinha (cozida e passa-
da na peneira), 1 xícara (chá) de 
Creme de Leite Fresco Tirolez 
(200 ml), 1 colher (chá) de sal 
(4 g), ½ xícara (chá) de Queijo 
Parmesão Tirolez ralado (55 g), 
noz-moscada (preferencialmen-
te ralada na hora), 6 colheres 
(sopa) de Requeijão Cremoso 
Tirolez (78 g), 1 colher (sopa) de 
açúcar (13 g), 1 cebola média em 
tiras finas (140 g).

Modo de preparo: Preaqueça 
o forno a 180°C. Em uma tigela, 
misture bem a mandioquinha, o 
creme de leite, o sal e 2 colhe-
res (sopa) de queijo parmesão 
Tirolez e adicione noz-mosca-
da a gosto. Distribua metade da 
mistura em 6 tigelas refratárias 
individuais (9 cm de diâmetro x 
4 cm de profundidade). Coloque 
1 colher (sopa) de requeijão cre-
moso Tirolez no centro de cada 
tigela, cubra com o restante do 
creme de mandioquinha e alise 

a superfície. Em uma frigidei-
ra pequena, leve ao fogo o açú-
car, mexendo sempre, até co-
meçar a caramelizar. Adicione 
a cebola e mexa até que fique 
levemente murcha e carameli-
zada. Distribua as cebolas nas 
tigelas e polvilhe com o restan-
te do queijo parmesão Tirolez. 
Coloque as tigelas em uma 

assadeira e leve ao forno por 15 
minutos, ou até gratinar. Sirva 
quente! Se preferir, faça essa 
receita sem a cebola carameli-
zada, faça essa receita em uma 
travessa de 30 cm x 20 cm. 

Rendimento: 4 a 6 porções. 
Tempo de preparo: 30 mi- 
nutos.
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