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HORÓSCOPO

A energia dos ambientes

Áries - 21 mar a 20 abr
Momento de abrir a mente no campo pro-
fissional. A paciência no amor proporcio-
nará riqueza emocional. Dores de cabeça e 
enxaqueca.

Não deixar o comodismo atrapalhar seu tra-
balho. Procure olhar para frente, assim viverá 
um amor feliz. Sensibilidade nas pernas.

Fase para estudar projetos na empresa. 
Momento para cuidar de assuntos familiares. 
Cuidar da pressão.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Ser maleável nas questões profissionais, para 
obter sucesso. Saber cultivar o amor na hora 
certa. Retenção de líquidos.

A sabedoria ajudará enfrentar nas ativida-
des profissionais. Agir com intuição a relação 
amorosa. Problemas de estômago.

Mudança nas atividades profissionais. Um 
bom diálogo ajudará manter boas amizades. 
Cuidar da saúde mental.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

O empenho no trabalho facilitará bons negó-
cios. Procure manter a estabilidade no amor. 
Problemas cármicos.

O poder e a razão facilitarão a conquista pro-
fissional. A autoconfiança evitará trazer dis-
córdias no amor. Problemas nas articulações.

Expor argumento com colegas no trabalho. 
Falar na hora certa com a pessoa amada. 
Sensibilidade no intestino.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Proposta de trabalho com sucesso. Descartar 
coisas não benéficas no seu relacionamento. 
Problemas de pele. 

A força e o otimismo ajudarão no equilíbrio 
profissional. Saber discernir as amizades, tra-
rão harmonia. Alergias.

Projetos inovadores a caminho com triunfo. 
Novas amizades surgirão com alegria. Estado 
de ânimo alterado.

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
19/6 a 

25/6

Por Naiá Giannocaro

Dicas de limpeza para a retomada ao trabalho
Algumas cidades já estão 

aderindo à flexibilização, gra-
dual das atividades econômicas. 
Mas, uma das grandes preocu-
pações das pessoas está relacio-
nada com a retomada ao traba-
lho, é importante criar novos 
hábitos, para que o retorno seja 
realizado de forma segura.

O gerente de operações em 
limpeza do Grupo Albatroz, 
Geraldson Pinheiro, alerta que, 
além dos cuidados pessoais, é 
fundamental que o ambiente cor-
porativo seja higienizado de for-
ma correta, observando os dias 
e horários de picos. “É recomen-
dável que a limpeza do elevador 
seja feita em intervalos de 30 mi-
nutos, assim como nos locais com 
o maior número de circulação de 
funcionários”, explica.

Confira algumas dicas para 
retornar ao trabalho:

•Ande com um borrifador com 
álcool 70, para limpar as super-
fícies que teve contato;
•Evite o uso do ar condiciona-
do, mantenha as portas e jane-
las abertas;

•Na hora da refei-
ção, retire a más-
cara sem tocar na 
parte da frente, 
desamarre na par-
te de trás e coloque 
em cima de um 
papel;
•Toda vez que to-
car na másca-
ra limpe as mãos 
usando álcool gel, 
ou água e sabão se 
as mãos estiverem 
visivelmente sujas;
•Empresas com 
refeitório - tente 
revezar o horário 
de almoço, respeite 
o distanciamento e 
use apenas os próprios utensílios;
•A recomendação é que, a cada 
duas horas a mesa de trabalho 
seja higienizada por funcioná-
rios de limpeza, mas é impor-
tante manter o espaço sempre 
limpo, utilize papel descartável 
e álcool 70, para higienizar seus 
objetos;
•Mantenha o distanciamento 
recomendado entre as mesas;

•Tente fazer home office, pelo 
menos duas vezes por semana e 
reuniões apenas virtuais;
•Não deixe de levantar para to-
mar café, ou ir ao banheiro, mas 
lembre-se de utilizar álcool em 
gel toda vez que retornar;
•Após chegar em casa, te-
nha um lugar destinado para 
depositar os seus pertences 
de trabalho, tome banho na 
sequência.
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Veja as dicas de limpeza para a retomada ao trabalho

Como evitar perda de massa magra durante a quarentena
A perda da musculatura, ou 

perda de massa magra, faz par-
te do envelhecimento do corpo e 
tende a avançar a partir dos 40 
anos. No entanto, hábitos ruins 
como o sedentarismo podem 
acelerar o processo, chamado de 
sarcopenia, levando à redução 
da mobilidade e impactando se-
veramente a qualidade de vida.

“Esse é um alerta importan-
te, sobretudo neste momento 
de isolamento, quando muitas 
pessoas encontram dificulda-
de de praticar atividades físicas 
regularmente”, destaca Luiz 
Adalberto dos Reis, educador fí-
sico da SELFIT Academias.

De acordo com dados da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), 47% da população adulta 
brasileira é considerada sedentá-
ria, ou seja, não pratica pelo me-
nos duas horas e meia de exercí-
cios moderados por semana.

Portanto, lutar contra o se-
dentarismo, considerado pela 
OMS como o quarto maior fator 
de risco de mortes no mundo, 
se tornou uma questão funda-
mental de saúde. “Se você não 
faz exercícios, o seu condiciona-
mento físico desaba muito rápi-
do. O ganho de massa é muito 
importante para o sistema imu-
nológico”, reforça.

O educador físico conta que, 
muitas pessoas, ao perder mas-
sa magra, não percebem de ime-
diato o problema, pois a mus-
culatura é substituída por 
gordura, dificultando até mes-
mo um diagnóstico preciso. Por 
isso, é importante ficar atento 
aos sinais.

Conforme explica Reis, os 
primeiros sinais de perda de 
massa magra são a diminuição 
da força e redução da circunfe-
rência das pernas e braços, que 
ficam mais flácidos. “Conforme 
a sarcopenia avança, a pessoa 
pode perceber também, uma re-
dução na agilidade de locomo-
ção”, completa.

Considerado um problema 
de origem multifatorial, além 
da falta de exercícios, a perda de 
massa magra também pode ser 
agravada por uma alimentação 
desequilibrada e sono irregular. 

Para combater esse mal, é ne-
cessário incorporar uma rotina 
mais saudável ao seu dia a dia.

Dicas de exercícios para 
evitar a perda de massa magra

Para manutenção de massa 
muscular, o treino mais adequa-
do conta com exercícios resisti-
dos que podem ser feitos com o 
próprio peso corporal, confor-
me recomenda o especialista da 
SELFIT Academias em treinos 
de alto rendimento.

Portanto, a dica do educador 
físico é:

•Agachamento
Em pé, com as pernas afastadas 
e os pés posicionados para fren-
te, flexione os joelhos como se 
fosse se sentar.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos.

•Afundo
Em pé, dê um passo à frente 
com uma perna de cada vez, fle-
xionando os joelhos até que a 
perna de trás forme um ângulo 
de 90 graus.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos.

•Panturrilha
Fique em pé com as pernas uni-
das, depois na ponta dos pés e 
retorne à posição original.

Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos.

•Abdominal reto no solo
Com as costas no chão e per-
nas dobradas, levante o tron-
co em direção aos joelhos, con-
centrando o esforço na região do 
abdome.
•Repetição: duas séries de 
dez, com pausas de 30 segundos.

•Prancha frontal
Vire-se de barriga para baixo e 
suspenda o corpo apoiando os co-
tovelos e a ponta dos pés no chão.
Repetição: três séries com 
pausas de 30 segundos.

•Flexão de braço
Na mesma posição da pran-
cha frontal, porém com as mãos 
apoiadas no chão, flexione os bra-
ços e retorne à posição inicial.
Repetição: duas séries de 
seis flexões, com pausa de 30 
segundos.

“Além disso, o nosso condi-
cionamento cardiorrespiratório 
tem que estar em dia, portanto 
atividades aeróbicas também são 
importantes neste momento”, 
lembra. Para isso, Reis sugere 
alternar os dias de treino resis-
tido com os dias de caminhada e 
corrida leve de uns 20 a 25 minu-
tos, atividade que pode ser feita 
na esteira durante o isolamento.
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Conhecido como sarcopenia, problema que atinge, principalmente pessoas 
acima de 40 anos que pode ser agravado pela falta de exercícios físicos

Higienizar os alimentos e embalagens 
evita contato com o coronavírus

Para prevenir a contamina-
ção pelo novo coronavírus, den-
tro ou fora de casa, hábitos de 
higiene são essenciais. Entre as 
medidas, cabem cuidados, até 
mesmo com os alimentos com-
prados em supermercados e res-
taurantes. A nutricionista do 
Hospital Edmundo Vasconcelos, 
Ariane Braz, ressalta que tudo 
deve ser higienizado, antes de 
ser armazenado e explica como 
fazer isso de forma eficaz dian-
te de diferentes situações. Saiba 
quais são as dicas:

Como higienizar as em ba la gens 
dos produtos in dus trializados?

O primeiro cuidado é, logo 
ao chegar do supermerca-
do, deixar as compras concen-
tradas em um local específico 
onde será realizada a higieniza-
ção. Para produtos embalados 
em plástico, vidro ou latas, o  
ideal é lavar com água e sabão, 
ou passar álcool gel. Outra op-
ção é borrifar álcool 70% em 
toda superfície.

Já para proteções feitas com 
papelão, a recomendação é des-
cartar a embalagem original ou, 
quando isso não é possível, higie-
nizá-la com auxílio de um pano 
descartável, ou papel toalha 
úmido com álcool 70%. Assim, 
evita-se o contato com a água e 
qualquer prejuízo ao conteúdo.

Devo higienizar legumes, 
verduras e frutas mesmo quando 

não é feito o consumo de partes 
deles, como a casca?

Sim, é importante que haja 
prudência para que não ocor-
ra uma contaminação cruza-
da. No caso desses alimentos, é 
preciso lavá-los em água corren-
te para retirar toda impureza 
aparente e, posteriormente, em 
uma tigela, deixá-los por 15 mi-
nutos em uma solução com um 
litro de água e uma colher de 
sopa de água sanitária. É pos-
sível usar também o hipoclorito 
de sódio - neste caso, o indicado 
é seguir as recomendações da-
das pelo fabricante, que devem 
constar na embalagem do pro-
duto. Após o tempo sugerido, 
passe os alimentos novamente 

na água corrente e deixe-os se-
car naturalmente.

No caso de delivery, qual 
deve ser o procedimento?

É importante que, no mo-
mento que receber a comida, as 
embalagens sejam imediatamen-
te descartadas e o conteúdo seja 
colocado em um recipiente lim-
po. Após esse processo, reaqueça 
todo o conteúdo em uma tempe-
ratura de 70°. Ponto importante: 
dada essa recomendação, é prefe-
rível evitar o consumo de comi-
das frias como salada e itens da 
culinária japonesa. Sem o proces-
so de aquecimento na temperatu-
ra acima indicada, elas oferecem 
risco maior de contaminação.
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Higienização dos alimentos para evitar contato com o coronavírus

A maior parte do nosso dia passamos em casa ou no trabalho, por isso é muito impor-
tante que pelo menos estes ambientes tenham sua carga energética trabalhada de 
forma a nos trazer benefícios. Mas, o que pode ser feito para alcançar bons níveis da 
chamada energia positiva?  Para começar, as janelas devem permitir a circulação do ar. 

Além disso, objetos que tem funções energéticas específicas podem ser colocados em 
pontos estratégicos dos ambientes. Para prosperidade, aconselha-se colocar objetos 
dourados, flores amarelas, potinhos com moedas e folhas de louro, próximo a porta 
de entrada da sala. 

Para a harmonia e tranquilidade no lar, cristais e uma fonte de água na sala de estar. 
Para fortalecer o amor do casal, no quarto deve-se colocar objetos em pares e cristais 
de quartzo rosa na cabeceira da cama. 

A benção geral da casa pode ser fortalecida com uma imagem da Santa Ceia ou os 
Salmos 23 e 91 escritos de próprio punho e colocados atrás da porta da sala. Quem 
trabalha em casa pode providenciar uma pedra de olho de tigre para clarear a mente. 
A ametista tem característica semelhante. 

Boas energias e tranquilidade para você. Tenham uma abençoada semana.


