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HORÓSCOPO

A importância do sentimento...
Quando reprimimos sentimentos, estamos criando barreiras que nos impedem de alcançar os objetivos desejados, criando-se bloqueios onde as energias 

ficam estagnadas e podendo gerar doenças psicossomáticas e até afetar o corpo físico. Permita-se que os sentimentos fluem seja qual for o motivo.  
Ao expressar esses sentimentos, seu coração ficará aliviado, pois, quando guardamos raivas e aborrecimentos com receio de serem expostos, uma tristeza 

profunda pode se instalar. Liberte-se e respeite seus sentimentos, não apresse o curso do rio, ele corre sozinho. Tenha uma abençoada semana! 

Áries - 21 mar a 20 abr
A programação e planejamento no trabalho 
levarão ao êxito. Evite de deixar o relaciona-
mento amoroso estagnado. Cuidado com a 
alimentação.

O não direcionamento nas atividades profis-
sionais causarão desavenças. Procure manter 
a realização de seus sonhos, mesmo nos obs-
táculos. Sensibilidade nas mãos.

Momento de ser maleável nas decisões pro-
fissionais. A sua preocupação que os outros 
pensam de você, levará ao desgaste. Ponto 
frágil, os joelhos.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Manter a cautela e o limite no trabalho resul-
tarão bons resultados. Para atingir a felicida-
de no amor será preciso algumas atitudes. 
Um bom repouso fará bem.

Não deixe pela metade as atividades profis-
sionais. Palavra de incentivo na família trará o 
alívio. Zelar pela saúde física e mental.

Evite palavras e conversas que poderão trazer 
complicações na profissão. Esquecer o passa-
do ajudará na relação amorosa. Dedique-se a 
boa alimentação.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

Use a criatividade para solucionar pendên-
cias no trabalho. Desacelerar os projetos fa-
miliares chegará ao triunfo. A disciplina na 
saúde fará bem.

Dedicar-se com amor nas atividades profis-
sionais chegará ao sucesso. Procure compre-
ender os entes queridos. Sensibilidade nas 
pernas. 

Mantenha o otimismo na área profissional 
para atingir as metas. Não espere as pessoas 
tomar decisões por você. Ponto frágil, apare-
lho digestivo.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Deixe planejamentos e tarefas  organizadas 
no trabalho. Procure não  causar intrigas no 
amor. Sejas feliz. Beber muito liquido.

A generosidade e o bom desempenho evi-
tará queda no trabalho. Organize seus pen-
samentos nas decisões familiares. Cuidar da 
estética.

Ser mais sociável nas amizades na área 
profissional. Aposte na relação amorosa. 
Aproveite! Zelar pela saúde bucal.

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

De
22/5 a 

28/5

Por Naiá Giannocaro

Tecnologia ajuda idoso 
a não sair de casa

Com a inclusão digital, a po-
pulação superior aos 60 anos 
tem acessado, cada vez mais 
aplicativos e sites da internet. 
De acordo com o IBGE, o Brasil 
possui 28 milhões de idosos, cer-
ca de 13% da população total. 
Atividades que podem parecer 
simples para a maioria das pes-
soas, representam um desafio 
para quem é iniciante no uso de 
tecnologia. Pensando nisso, nos 
últimos anos surgiram diversas 
opções de apps úteis para a ter-
ceira idade, que simplificam o 
uso do smartphone.

Para Patrícia Soares, CEO da 
Prestho - fintech especializada 
em crédito consignado para ter-
ceira idade -, é fundamental iden-
tificar a necessidade desse públi-
co. “Considerando o momento 
que estamos vivendo e com mui-
tos idosos em casa, a tecnologia 
tem ajudado milhares de apo-
sentados e pessoas com 60 anos 
em tarefas do dia a dia. Além de 
aproximá-los da família por meio 
de chamadas de vídeos, por exem-
plo, é possível encontrar diversas 
soluções que ajudam em ativi-
dades como transferir dinheiro, 
marcar consultas médicas e fazer 
atividades físicas”, comenta.

Confira três aplicativos que 
podem ajudar no dia a dia des-
sa geração:

Catálogos de atividades 
físicas

O Easy Idoso conta com um 

catálogo de atividades físicas para 
a população idosa. Além disso, 
o aplicativo que pode ser baixa-
do no celular, ou tablet - disponí-
vel gratuitamente para Android 
e iOS -, apresenta e sugere, tam-
bém, estabelecimentos de saúde, 
casas de repouso, associações de 
terceira idade, centros de beleza 
e atividades de entretenimento. 
O uso desse tipo de tecnologia é 
uma tendência constante, tanto 
para questões relacionada a con-
dições clínicas, quanto para ser-
viços de entretenimento, a orga-
nização da vida diária, interação 
social, entre outros.

Crédito consignado 
seguro e online

A Prestho lançou um app de 
crédito consignado para aposen-
tados e pensionistas do INSS. A 
tecnologia foi criada para ajudar 
o idoso a se sentir à vontade no 

mundo digital, com diferenciais 
como fontes maiores, cores, per-
sonalização no canal de atendi-
mento, navegação fácil, dicas de 
saúde, alerta de golpes e educa-
ção financeira. No app, o usuá-
rio consegue ter acesso facili-
tado para simular e contratar 
um empréstimo, ou solicitar um 
cartão de crédito consignado, 
sem interferência de outra pes-
soa e sem precisar se locomover 
até o banco, 24 horas do dia, to-
dos os dias do ano. O objetivo é 
ser transparente e dar autono-
mia para que o usuário entenda 
a operação de crédito e contrate 
de forma consciente. O aplica-
tivo que pode ser baixado, gra-
tuitamente garante também o 
histórico de todas as operações 
contratadas, além de todas as 
conversas.

Agenda e lembretes virtuais

O MyTherapy é um disposi-
tivo disponível para tablets e ce-
lulares que ajuda a administrar 
o uso de medicamentos, além de 
datas de consultas médicas. O 
aplicativo envia lembretes sobre 
os horários e, orienta também 
sobre o tempo recomendado 
para realizar atividades físicas. 
É possível gerenciar o plano de 
saúde, incluir sintomas clínicos 
e ficar ciente sobre tempo de du-
ração desses efeitos. Para idosos 
que desejam apenas o módulo 
de acompanhamento sobre ad-
ministração médica, existe o 
“Caixa de Remédios” que avi-
sa a quantidade que deve ser 
ingerida.
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Confira sete dicas de 
cuidados para evitar unha 

encravada durante 
a quarentena

Cuidar do corpo é uma roti-
na que, mesmo com a quaren-
tena imposta pela pandemia 
do novo coronavírus, não deve 
ser interrompida. Com salões e 
clínicas fechadas, o jeito é ten-
tar manter as unhas, o cabelo 
e a pele saudáveis e bonitos em 
casa mesmo. No entanto, mui-
ta gente se esquece de uma área 
que é essencial para quase to-
das as atividades cotidianas: os 
pés. “Os cuidados devem ser fei-
tos, desde a infância até a vida 
adulta e atitudes simples podem 
reduzir os riscos de uma unha 
encravar, o que provoca dor, in-
cômodo e por vezes até inflama-
ções”, alerta Malu Pinheiro, po-
dóloga e Coordenadora Técnica 
da rede Doctor Feet.

A profissional listou algumas 
dicas do que pode, ou não ser fei-
to sem o auxílio de um especia-
lista e frisa que, ao menor sinal 
da unha encravar, ou inflamar, o 
correto é recorrer imediatamen-
te ao especialista. “Por se tratar 
de uma emergência, é possível 
encontrar um podólogo que faça 
atendimento, sem descumprir as 
recomendações de higiene e com 

horário marcado. Resolver sozi-
nho em casa não é o ideal tam-
bém, pois não dispomos do equi-
pamento adequado e, na grande 
maioria dos casos, isso só piora a 
situação, inflamando ainda mais 
o dedo”, destaca.

•Evite usar sapatos apertados, 
ou mesmo frouxos demais e opte 
por meias que absorvam de for-
ma adequada a transpiração dos 
pés;
•Faça uso de hidratantes desen-
volvidos, especificamente para 
essa região;
•Observe pelo menos uma vez 
por semana, se há alguma alte-
ração na coloração das unhas, 

bem como seu espessamento, ou 
descolamento;
•Não compartilhe lixas e alicates;
•Ao efetuar o corte das unhas 
em casa, busque fazê-lo da for-
ma menos invasiva possível. 
Corte-as de forma reta, não tão 
curta, arredondando os cantos 
com o auxílio de uma lixa;
•Quem não tem habilidade para 
manuseio do alicate, pode lixar 
a unha até o tamanho que o in-
cômodo diminua;
•Sempre tenha muito cuidado 
ao fazer esses procedimentos 
para que não ocorra ferimentos, 
o que pode causar muito incô-
modo ao andar, ou mesmo colo-
car um sapato.
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Caixa iniciou os pagamentos da 
segunda parcela do auxílio emergencial 

Desde a última segunda-fei-
ra (18), a CAIXA iniciou a dispo-
nibilização da segunda parcela 
do Auxílio Emergencial do go-
verno federal para todos aque-
les que receberam a primeira 
parcela até 30 de abril. Esta se-
gunda etapa será realizada de 
acordo com calendário publica-
do na última sexta-feira (15), 
pelo Ministério da Cidadania.

As datas foram definidas de 

modo a aprimorar o pagamento 
e evitar concentração nos meios 
digitais e aglomerações nos pon-
tos de atendimento. O calendá-
rio traz escalonamento para os 
grupos de beneficiários - elegí-
veis do Bolsa Família, CadÚnico 
e inscritos pelo app/site -, bem 
como para antecipação do crédi-
to para movimentação digital e 
para saque em espécie conforme 
mês de nascimento.

Na última quarta-feira (20), 
começou a disponibilização 
para o crédito nas contas so-
ciais digitais da Caixa para as 
pessoas que nasceram nos me-
ses de janeiro e fevereiro e que 
não estão no grupo do Bolsa 
Família. No dia seguinte, o pa-
gamento será para quem nas-
ceu em março e abril, e assim 
por diante, tirando o domingo 
(24).

Veja o calendário para depósito
em poupança social:
Nascidos em: Dia de recebimento
 do benefício:

Janeiro e fevereiro ......... 20 de maio

Março e abril ................. 21 de maio

Maio e junho ................. 22 de maio

Julho e agosto ............... 23 de maio

Setembro e outubro ....... 25 de maio

Novembro e dezembro ...... 26 de maio

Veja o calendário de depósitos para 
beneficiários do Bolsa Família:
Último dígito do NIS: Data do crédito:

1 ..........................................18 de maio
2 ..........................................19 de maio
3 ..........................................20 de maio
4 ..........................................21 de maio
5 ..........................................22 de maio
6 ..........................................25 de maio
7 ..........................................26 de maio
8 ..........................................27 de maio
9 ..........................................28 de maio
0 ..........................................29 de maio

Veja o calendário para saque e 
transferência da poupança social:
Nascidos em: Liberado em:
Janeiro ..............................30 de maio
Fevereiro ...........................1 de junho
Março................................2 de junho
Abril .................................3 de junho
Maio .................................4 de junho
Junho ................................5 de junho
Julho .................................6 de junho
Agosto ..............................8 de junho
Setembro ..........................9 de junho
Outubro ............................10 de junho
Novembro .........................12 de junho
Dezembro .........................13 de junho

Aulas à distância serão 
suspensas durante o feriadão

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, suspenderá as 
aulas à distância durante os fe-
riados das últimas quarta (20) e 
quinta-feira (21), além do ponto 
facultativo desta sexta-feira (22). 
Se aprovada a antecipação do fe-
riado estadual pela Revolução 
Constitucionalista, as aulas re-
tornam na terça-feira (26/5).

Antecipação de feriados

A Prefeitura de São Paulo 
irá antecipar os feriados de 
Corpus Christi e do Dia da 
Consciência Negra para quar-
ta (20/5) e quinta-feira (21/5), 
além de declarar ponto facul-
tativo nas repartições públicas 
municipais da Administração 
Direta, Autarquias e Fundações 

na sexta-feira, dia 22 de maio de 
2020. A medida foi publicada no 
Diário Oficial da última terça-
feira (19) de maio por meio do 
Decreto nº 59.450. 

Acesse: http://diariooficial. 
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