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HORÓSCOPO

Libertando-se do medo...
A energia vital e a força estão presentes na essência do ser humano, para que atinja suas metas. O caminho de chegada para o sucesso trará novas 

experiências, sujeito a transformações e enfrentando desafios. Mas, sem deixar o medo falar mais alto. O primeiro passo para libertar-se deste  

sentimento é reconhecer tudo que foi benéfico e maléfico em sua vida, caso isso não ocorra o medo domina e nada acontecerá. O segundo passo é 

abrir novos horizontes expressando seus talentos, acreditando na mudança e que tudo dará certo. Vença o medo e sejas feliz.

Áries - 21 mar a 20 abr
Não permita preocupações nublarem suas 
atividades profissionais. Controlar as emo-
ções para não afetar o lado amoroso. Ponto 
frágil, o intestino.

Momento oportuno parar criações na 
área profissional. Proteja-se de sentimen-
tos negativos, pois poderão trazer conflitos. 
Problemas nas articulações.

Aproveite para expor suas ideias em prática. 
Um bom diálogo ajudará no desempenho fa-
miliar. Desgaste físico.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Pequenos aborrecimentos poderão trazer 
contrariedade no trabalho. Valorize mais a 
pessoa amada. Invista no amor. Problemas 
espirituais.

Críticas ajudarão a despertar a vitória pro-
fissional. O otimismo ajudará no equilíbrio 
amoroso. Ponto sensível, o estômago.

A coragem e a criatividade darão direciona-
mento com grandes riquezas. O romance 
está em alta. Aproveite! Sistema circulatório.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

Obstáculos surgirão na área profissional. Não 
desanime! Não deixe ressentimentos do pas-
sado interferir no seu presente. Cuidar da 
pressão. 

Início de um novo ciclo para as atividades 
profissionais. Excelente momento para ana-
lisar sua vida afetiva. Ponto sensível, mãos e 
braços.

Hora de tomar algumas atitudes no trabalho 
com benefícios. Mantenha sua mente areja-
da na vida amorosa. Sensibilidade, pernas e 
pés.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Use a capacidade para ações motivadoras 
que alcançará o sucesso. A vontade de reatar 
amizades trará felicidade. Boa saúde.

Deixar de lado a melancolia nas atividades 
profissionais. A colaboração no ambiente fa-
miliar a trará o equilíbrio emocional. Stress, 
cansaço.

Período excelente para superar obstácu-
los no campo profissional. Dê oportunidade 
para novas relações de amizades. Rever hábi-
tos alimentares.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Aquário - 22 jan a 19 fev

Peixes - 20 fev a 20 mar

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

Dicas de como cuidar das 
unhas com alongamento 
em gel sem sair de casa

Com a medida preventiva de 
isolamento social, devido ao co-
vid-19, a visita periódica a mani-
cure teve que ser dispensada. 

No entanto, os cuidados com 
as unhas não precisam ficar de 
lado e, para auxiliar quem bus-
ca seguir esta rotina em casa o 
Instituto Dailus, escola de bele-
za comprometida com o desen-
volvimento técnico e humano, 

convidou a Cindy Unhas, desig-
ner em unhas e professora dos 
cursos de Manicure Profissional 
e Unhas Alongamento em Gel, 
para explicar como a manuten-
ção do alongamento em gel pode 
ser feita em casa.

Tá crescendo

Normalmente, o indicado é 
realizar a manutenção do alon-
gamento a cada 15 dias, período 
em que as unhas naturais cres-
cem, consideravelmente. Por 

conta da quarentena, a alter-
nativa é diminuir o tamanho da 
extensão com uma lixa, evitan-
do futuras quebras e atritos na 
fibra natural. A cutilagem pode 
ser feita normalmente, lem-
brando que as ferramentas para 
o processo, como: alicates e es-
pátulas, por exemplo, devem ser 
de uso particular.

Lascou!

Para retirar o esmalte é re-
comendado um removedor sem 
acetona. O uso do produto com 
a substância pode descolar o 
alongamento. Além disso, res-
seca a pele das mãos e, muitas 
vezes, causa manchas na unha 
natural.

Ih, quebrou...

Durante o período, caso a 
extensão quebre não a remova, 
aplique uma unha postiça para 
igualar com as demais. É impor-
tante ter cautela e evitar que, 
no processo de retirada aconte-
ça o deslocamento total, ou par-
cial das unhas, isso gera a proli-
feração de fungos. Nunca puxe 
o alongamento para removê-lo, 
pois, dessa forma, diversas ca-
madas da unha natural também 
podem ser prejudicadas. Não é 
aconselhável fazer a remoção 
sem a ajuda de um profissional.

Para saber mais acesse: http://
www.dailus.com.br e http://www.
institutodailus.com.br
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Educação SP abre seleção para professores da 
rede que queiram atuar no Centro de Mídias SP

A Secretaria Estadual da 
Educação abriu seleção para 
encontrar professores da rede 
estadual de São Paulo, que 
queiram compor a equipe do 
Centro de Mídias da Educação 
de São Paulo (CMSP).

O CMSP é a estratégia da 
Seduc que reúne dois apli-
cativos, um voltado para a 
Educação Infantil e anos ini-
ciais do En sino Fundamental, 
e outro para os anos finais do 
Ensino Fun damental e Ensino 
Médio. Além disso, o CMSP 
engloba ainda, os canais digi-
tais 2.2 - TV Univesp e 2.3 - TV 
Educação.

As plataformas foram inau-
guradas no dia 6 de abril, para 
permitir que os 3,5 milhões de 
alunos matriculados na rede 
estadual, tenham aulas me-
diadas por tecnologia duran-
te a quarentena. Por meio des-
ses canais, os estudantes têm 
acesso a conteúdos de todos os 
componentes curriculares da 
Educação Infantil até o Ensino 
Médio, com videoaulas e aulas 

ao vivo e possibilidade de in-
teração. A internet para que 
os alunos tenham acesso aos 
aplicativos, é subsidiada pela 
Seduc.

Os profissionais da rede 
que compõem o quadro do 
magistério, podem se inscre-
ver até a próxima sexta-fei-
ra (8), para participar do pro-
cesso de seleção, por meio do 
link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd6hxJlBS-
7sz9TBePMSptHIjMJzcK8l-
t4Gyaxyy1cjY38kk5Q/view-
form. A inscrição deve ser 
feita para professor de estú-
dio ou técnico em tecnologia da 
Educação.

Além de fazer parte do qua-
dro do magistério, os candi-
datos devem obedecer aos se-
guintes critérios: ter concluído 
estágio probatório, obter anu-
ência do superior hierárquico, 
não estar em procedimento de 
aposentadoria e ter disponibili-
dade para trabalhar, presencial-
mente na Rua João Ramalho, 
1.546, bairro Perdizes, São 

Paulo. Os interessados que já 
estejam afastados nos órgãos 
centrais ou diretorias de ensi-
no podem participar da sele-
ção, mediante liberação de seus 
superiores. Os selecionados se-
rão afastados na Coordenadoria 
Pedagógica (Coped) para traba-
lho presencial, em jornada de 40 
horas, portanto em dedicação 
exclusiva. Para isso, receberão 
uma gratificação no valor de R$ 
1.552,50 mensais.

Etapas da seleção

Na primeira fase do pro-
cesso seletivo, serão avaliados 
itens como: tempo de atuação 
na área, formação acadêmi-
ca, relevância das experiências 
profissionais. Em uma segun-
da etapa, serão levados em con-
ta as referências profissionais 
dos superiores e análise de pro-
dução audiovisual e/ ou tex-
tual, técnica específica para o 
perfil indicado pelo candidato. 
Poderá, ainda, haver entrevis-
tas presenciais ou a distância.

Governo de São Paulo amplia base e estende teste de 
coronavírus para quem teve contato com pacientes

A partir de 15 de maio, o 
Governo de São Paulo vai apli-
car, testes rápidos de coronaví-
rus em pessoas que não apre-
sentam sintomas de covid-19, 
mesmo após expostas a pacien-
tes da doença. O projeto piloto é 
feito em parceria com a Polícia 
Militar e abrange 35 mil profis-
sionais da capital e seus familia-
res, totalizando 145 mil pessoas.

Cerca de um milhão de exa-
mes serão usados na primeira 
fase, do total, 500 mil foram com-
prados por R$ 30 milhões pelo 
Instituto Butantan, que coorde-
na a Plataforma de Laboratórios 
para Diagnóstico de Coronavírus 
no Estado. Os demais kits, fo-
ram fornecidos pelo Ministério 
da Saúde e já estão em fase de 

envio aos municípios - a aplica-
ção dos testes e envio das amos-
tras para as análises, fica a cargo 
das prefeituras.

O teste rápido de Igm/Igg, 
que identifica em, aproxima-
damente 15 minutos a presen-
ça de anticorpos do coronavírus 
no sangue, será usado em pes-
soas que permaneceram assin-
tomáticas por mais de 14 dias, 
após contato com pacientes de 
covid-19.

O protocolo para as pes soas 
sem sintomas, será a realiza-
ção do exame do tipo RT-PCR, 
que identifica o material gené-
tico (RNA) do vírus. Esse tipo 
de exame, já está sendo realiza-
do na rede pública de São Paulo 
desde o início de março, com 

prioridade para mortes suspei-
tas, pacientes com síndromes 
respiratórias graves e profissio-
nais da Saúde.

O teste rápido também será 
realizado em profissionais da 
Saúde e da segurança pública; 
internos da Fundação Casa e 
detentos do sistema prisional; 
doadores de sangue; pes soas 
que vivem em asilos, casas de 
repouso, orfanatos e comunida-
des terapêuticas.

A realização do teste rápido, 
também será indicada para pes-
soas que manifestaram sinais 
leves da doença, após 14 dias do 
fim dos sintomas. Para pacien-
tes com os sintomas, mesmo le-
ves, será indicado o exame de 
RT-PCR.

Transforme ansiedade em presença 
através da técnica mindfulness

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
o Brasil é o país com o maior 
número de pessoas ansiosas 
do mundo, com 9,3% dos bra-
sileiros sofrendo do transtor-
no, em sua maioria mulhe-
res. Durante o primeiro mês 
de quarentena no país, de 
acordo com uma pesquisa da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, há indícios que os 
sintomas de ansiedade e de-
pressão duplicaram.

A técnica de meditação co-
nhecida como mindfulness, ou 
atenção plena, é comprovada em 
mais de duas centenas de milha-
res de artigos científicos como 
eficaz para o combate à ansie-
dade. “Adversidades são parte 
da vida e surgirão muitas vezes. 
Da mesma forma que circuns-
tâncias excelentes também sur-
girão. Todos os fenômenos es-
tão em constante mudança”, diz 
Renata F. Rocha, especialista em 
mindfulness e cofundadora do 
Positiv App, recém-lançado apli-
cativo brasileiro de meditação, 
autoconhecimento e bem-estar. 
Que tal transformar a ansiedade 
em presença?Veja algumas dicas 
de Renata a seguir:

1. Respiração
Sente-se em uma postura 

confortável, feche levemente 
os olhos e coloque sua atenção 
no fluxo da respiração. Perceba 
o ar entrando e saindo de suas 
narinas. Perceba com consciên-
cia e acolha os efeitos físicos e 
mentais da sensação de ansieda-
de em você. O momento da ex-
piração é, especialmente provei-
toso para gerar mais espaço em 
sua mente para o aqui e agora. 
Deixe que a atenção da respira-
ção contínua, porém relaxada e 
espaçada, estabeleça sua mente 
no aqui e no agora.

2. Contemplação
Muitas vezes achamos que 

nossa felicidade vem de aconteci-
mentos externos. Porém, os acon-
tecimentos externos, são sempre 
impermanentes e não trazem fe-
licidade estável. Mesmo que o fu-
turo seja incerto, proponha-se 
a cultivar as qualidades da sua 
mente e do seu coração. Veja se 
consegue afirmar: “Aconteça o 
que acontecer, oferecerei o meu 
melhor. Melhorarei o que estiver 
ao meu alcance e não me preocu-
parei com o que não está ao meu 
alcance de qualquer forma”.

3. Processo
Veja se é possível apreciar o 

processo mais que o resultado. Ao 
apreciar o processo, você foca no 
que pode ser feito a cada momen-
to. A ansiedade é a manifestação 

da dificuldade de estar no mo-
mento presente, no aqui e no ago-
ra. Reflita sobre questão a seguir: 
“Como tudo depende de muitas 
circunstâncias fora do meu alcan-
ce, poderei relaxar algum dia se 
colocar minha felicidade na de-
pendência de que tudo dê certo?” 
Devagar, vá fazendo algumas res-
pirações profundas e suaves, sen-
tindo seu corpo físico e sua men-
te presentes no aqui e agora. 
Quando quiser, vá abrindo seus 
olhos enquanto continua respi-
rando profunda e suavemente.

Essa e outras 200 meditações 
guiadas, além de masterclasses 
estão disponíveis em áudios no 
Positiv App para download gra-
tuito na App Store e na Google 
Play. São mais de 40 instrutores 
de diferentes experiências.

Foto: Jared Rice on Unsplash

Aplicativo Positiv App, ensina técnicas para aliviar as angústias da 
ansiedade e se concentrar na respiração


