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HORÓSCOPO

Oração dos Namorados
Senhor, como é belo saber amar. Obrigado por esta potência colocada em nosso coração jovem. Apesar disso, Senhor, às vezes,  

nosso amor fica chato e a gente não se entende. Porque cada um tem um ponto de vista e gostaríamos que tudo desse certinho.  
Mas amar de verdade não é tão fácil como se pensa. Exige muita compreensão, paciência, diálogo, para juntos entender-nos e construir  

nossa felicidade. E como tu, Senhor, nos conheces de perto e sabes de nossa vontade louca de amar, faze que este amor cresça cada dia mais.  
Dai-nos, Senhor, coragem para lutar e vencer no teu amor. Feliz Dia dos Namorados. Tenham uma abençoada semana.

Áries - 21 mar a 20 abr
Enfrentar desafio no trabalho, indicará boas 
oportunidades. Evitar problemas na relação 
amorosa, manterá a harmonia. Alergias.

À caminho novas atividades profissionais 
com realização. Momento de analisar a vida 
familiar para obter bons resultados. Boa 
saúde. 

Realização e enriquecimento profissional e 
financeiro. Não deixar o campo amoroso es-
tagnado. Reeducação alimentar lhe fará bem.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Início de novos empreendimentos no campo 
profissional. A conquista de um amor trará 
uma grande harmonia. Problemas espirituais.

Possibilidades de novos contratos e assinatu-
ra de papeis com êxito. Valorizar o amor tra-
rá estabilidade emocional. Cuidar da pressão 
arterial.

Não desista do seu ideal, saberás o cami-
nho a seguir. Procure não se isolar no campo 
amoroso. Usar a sabedoria para não adoecer.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

Utilizar a razão e o conhecimento para assun-
tos profissionais. Valorizar as pessoas do  con-
vívio familiar. Cuidado com stress e nervos.

Possibilidade de chefia ou líder na área pro-
fissional. Aliança de amor e amizades since-
ras. Dores de cabeça e coluna.

Obstáculos surgirão nas atividades profissio-
nais. A falta de discrição poderá causar de-
sentendimentos. Sensibilidade na garganta 
e maxilar.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Um bom direcionamento no trabalho tra-
rá o sucesso. Invista em amizades sinceras. 
Desgaste fisico e dores nas pernas.

O bom senso no trabalho facilitará suas con-
quistas e vitórias. A proteção e o afeto serão a 
chave conquista. Retenção de líquidos.

A exigência e a cobrança no trabalho trarão 
grandes benefícios. O ar de insatisfação no 
amor trará aborrecimento. Desconforto no 
abdômen.

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
12/6 a 

18/6

Por Naiá Giannocaro

Mecânica para elas

Para entrar no ritmo das 
LIVES, a CAOA utilizará estru-
tura e know-how obtidos com o 
curso de mecânica automotiva, 
Mecânica para elas - Você no co-
mando do seu carro, para deba-
ter e apresentar soluções sobre 
os principais cuidados com o ve-
ículo, em tempos de isolamento 
social durante a LIVE Papo de 
Oficina para Elas.

A CAOA utilizará o Insta-
gram como plataforma  
(@mecanicaparaelas.caoa) e, 
contará com a produtora de TV 
e embaixadora do Mecânica 
para Elas, Milene Rios, como 
apresentadora e mediadora da 
primeira das duas LIVES.

O curso já foi ministra-
do para mais de 700 mulheres, 
em seus dois módulos, e obteve 
uma aprovação unânime de seu 
conteúdo e da estrutura utili-
zada nas mais diversas regiões 
do Brasil, em que já foi realiza-
do. O principal objetivo da ação 
é transmitir para o público fe-
minino, noções básicas sobre o 
funcionamento dos principais 
elementos mecânicos de um ve-
ículo, como: motor, freio, dire-
ção, suspensões, entre outros.

Após a aclamação das par-
ticipantes do módulo inicial, a 
CAOA desenvolveu o Mecânica 

Para elas 2.0, uma etapa com-
plementar para as Clientes que 
já passaram pelo primeiro mó-
dulo. Neste segundo estágio, o 
curso aborda temas como: Di-
reção Defensiva, Prática de Ins-
peção dos níveis de óleo e fluí-
dos, Inspeção dos pneus e o que 
fazer em caso de furo.

Um dos diferenciais do 
curso é o fato dele ser minis-
trado por uma equipe, ex-
clusivamente feminina, com-
posta por Colaboradoras da 
área de Pós-venda da CAOA. 
Além disso, o desenvolvimen-
to dessa ação, considerou as 
especificidades desse públi-
co na visão de cada uma das 

áreas envolvidas: Pós-Venda, 
Qualidade, Marketing e CRM. 
Foram meses de planejamento 
das atividades, que buscam le-
var conhecimento e promover 
momentos agradáveis dessas 
Clientes na companhia da equi-
pe CAOA.

Devido ao grande sucesso do 
curso Mecânica para elas - Você 
no comando do seu carro, promo-
vida pela CAOA, a empresa criou 
o site https://mecanicaparaelas.
com.br/, com o objetivo de se apro-
ximar ainda mais desse importan-
te público, além de proporcionar 
mais um canal para a propagação 
de conhecimentos técnicos e de 
dicas de manutenção.
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Saiba como preparar uma 
deliciosa fondue para a 

data romântica

A data mais romântica do 
ano chegou! O Dia dos Na mo-
rados representa a oportunida-
de de celebrar o amor e os sen-
timentos únicos, que unem cada 
casal. Neste ano, a data será co-
memorada no conforto do lar, 
pois todos devem ficar em casa. 
A ocasião é ideal para que o ca-
sal se reúna em um jantar sim-
ples de preparar.

Para fazer parte do momen-
to, prepare a fondue perfeita, o 
pão italiano é um dos acompa-
nhamentos mais tradicionais, 
mas é possível optar por legu-
mes crus (cenoura ou tomate 
cereja), legumes cozidos (batati-
nhas, mandioquinha, couve-flor, 
brócolis e cogumelos), carnes 
em cubos, previamente prepara-
das (carne de vaca, peito de fran-
go ou camarão) e frios cortados 
em cubinhos (peito de peru, pre-
sunto ou copa). Pensando nisso, 
a Tirolez sugere uma opção doce 

e outra salgada: a Fondue de 
Gorgonzola é ideal para quem 
não tem o réchaud e quer usar 
o forno durante o preparo. Já 
a Fondue Romeu e Julieta con-
ta com a união do queijo e da 
goiabada, dando origem a um 
sabor especial, que é a cara da 
data. Confira abaixo as recei-
tas completas. Existem diver-
sas marcas de embalagens pron-
tas de Foundue para facilitar o 
preparo como da Tirolez, mas, 

se você quer colocar a mão na 
massa, abaixo tem duas receitas 
especiais:

Fondue de Gorgonzola 

Ingredientes: 250 g de queijo 
gorgonzola picado, 1 pote de re-
queijão, 1 lata de creme de leite.
Modo de preparo: Em fogo 
médio, derreta, totalmente o 
gor gonzola. Acrescente o re-
queijão e misture bem. Em fogo 
baixo, adicione o creme de leite 
e misture somente para aquecer 
(para não talhar). Sirva com pão 
italiano, ou com cubos de carne.

Fondue de Romeu e Julieta

Ingredientes: 500 g de goiaba-
da cremosa, ou em tablete, 1/2 
copo de água, queijo tipo minas 
ou outro de sua preferência.
Modo de preparo: Derreta a 
goiabada em um refratário em 
banho-maria, se precisar adicio-
ne um pouco de água para que ela 
não grude. Passe para a panela de 
fondue. Sirva com tiras de queijo.
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Cate tem mais de 70 mil agendamentos para 
seguro desemprego e auxílio emergencial

Nos últimos três dias 4.233 
pessoas passaram pelas 13 unida-
des do Cate - Cen tro de Apoio ao 
Trabalho e Em preendedorismo 
da Prefei tura de São Paulo, para 
habilitar o seguro-desemprego e 
requerer o auxílio emergencial 
do Governo Federal. As unida-
des retomaram o atendimento 
presencial, para ajudar a popu-
lação a acessar os benefícios du-
rante a pandemia pelo coronaví-
rus. O agendamento prévio pela 
central 156, já ultrapassou 70 
mil pessoas, desde que o serviço 
começou a marcar data e horário 
para o público, via telefone e por-
tal, no final de abril.

“A reabertura dos Cates fa-
cilitou o acesso a benefícios que 
estão auxiliando a população 
mais carente, durante este mo-
mento de crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. Dos 
70 mil agendamentos, 30 mil 
foram marcados para as pró-
ximas semanas. Quem ainda 

não agendou e precisa solici-
tar o serviço, basta ligar no te-
lefone 156 e marcar sua ida ao 
Cate”, salienta a secretária de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso.

Dos atendimentos realiza-
dos nos dias 1º e 2 de junho, 
1.196 foram de seguro-desem-
prego habilitados. Para o auxílio 
emergencial, 475 pessoas busca-
ram realizar o requerimento, 
por volta de 40% saíram do Cate 
com a informação que o benefí-
cio está liberado, ou em fase de 
análise. Os demais, ou não esta-
vam no perfil exigido para ter 
direito ao auxílio, ou dependiam 
de outras análises pela Caixa 
Econômica Federal.

Mais de 3 mil pessoas são 
esperadas até o final da sema-
na, nos 13 Cates espalhados 
pela capital. As unidades estão 
nas regiões Sul, Leste, Oeste e 
Norte para facilitar a escolha 
pelo cidadão, evitando que haja 

grandes deslocamentos pela 
cidade.

Quando a pessoa chega ao 
posto, será verificado se está 
agendada e, se os documentos 
estão corretos. Para proteção 
das equipes técnicas e do muní-
cipe é obrigatório o uso de más-
caras, conforme orientação dos 
órgãos de Saúde. Quem chegar à 
unidade sem a proteção, recebe 
um modelo descartável no local.

Agendamento obrigatório: 
Central 156 ou pelo portal https:// 
sp156.prefeitura.sp.gov.br

Unidades do Cate com aten-
dimento emergencial, das 8 às 
17 horas na Zona Norte:

•Cate Brasilândia - Avenida  
João Marcelino Branco, 95;
•Cate Jaçanã - Rua Luis Sta-
matis, 300;
•Cate Perus - Rua Ylídio Fi-
gueiredo, 349;
•Cate Santana - Avenida Tu-
curuvi, 808.

Capital paulista registra queda de ações 
por falta de pagamento de condomínio
O levantamento realiza-

do pelo Secovi-SP, junto ao Tri-
bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP), apon-
tou queda no número de ações 
condominiais na cidade de São 
Paulo. Primeiro mês da qua-
rentena em decorrência da co-
vid-19, foram protocoladas em 
abril, 683 ações por falta de pa-
gamento da taxa de condomínio, 
24,7% a menos que os 907 pro-
cessos ajuizados em março des-
te ano. Comparado ao mesmo 
mês do ano anterior (916 ações), 
houve diminuição de 25,4%.

Embora o mês de abril tenha 
sido atípico por conta da pande-
mia e da suspensão dos prazos 
processuais, o volume de ações 
apuradas pode não estar, neces-
sariamente relacionado, à res-
pectiva e proporcional queda da 
inadimplência de quotas con-
dominiais. “Os números suge-
rem que as partes se esforçam 
em negociações extrajudiciais e, 
tendem a solucionar conflitos, 
sempre que possível, fora do âm-
bito dos tribunais, em especial 
nessa época de pandemia”, pon-
dera Moira de Toledo, diretora 
executiva da vice-presidência 
de Administração Imobiliária 

e Condomínios do Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação).

Ela lembra que é praxe no 
mercado a judicialização da co-
brança de quota condominial, 
após 90 dias de atraso, ao me-
nos, a contar do vencimento. 
“Razão pela qual tal índice ain-
da não representa a tendência 
de quotas devidas, após o início 
do período de isolamento social, 
mas sim anterior.”

O total de 2.947 ações regis-
trado nos primeiros quatro me-
ses deste ano, representa re-
tração de 9,1%, comparado ao 

mesmo período de 2019, quan-
do foram contabilizados 3.241 
processos.

O volume de ações também 
apresentou redução nos últi-
mos 12 meses. De maio de 2019 
a abril de 2020, foram protoco-
ladas 10.088 ações, um recuo de 
1,2%, na comparação com o pe-
ríodo de maio de 2018 a abril de 
2019 (10.215 ações). Confira o 
levantamento completo. http://
www.secovi.com.br/pesqui-
sas-e-indices/analises/acoes-
condominiais?mc_cid=106a-
f2062a&mc_eid=b68066a1ba
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Ações por inadimplência nos condomínios apresentam queda


