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HORÓSCOPO

A energia dos ambientes

Áries - 21 mar a 20 abr
Momento de abrir conhecimentos na área 
profissional. Clarear a mente no ambiente fa-
miliar. Dores de cabeça.

A força e otimismo mostrarão a riqueza pro-
fissional. Ser cauteloso com atitudes familia-
res. Ponto fraco, o estômago.

Procure usar a força e sabedoria nos empre-
endimentos profissionais. Saiba discernir as 
amizades na vida social. Fazer exames de 
rotina.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

A hora da colheita chegará com sucesso na 
carreira. Aproveite para dialogar com a pes-
soa amada. Boa saúde.

Propostas e projetos surgirão trazendo óti-
mas conquistas. Reavaliar situações na vida 
amorosa. Cuidar da estética.

A caminho proposta de trabalho com assi-
naturas de papéis. Não deixar o amor estag-
nado. Use a imaginação. Zelar pela saúde 
mental.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

Momento de estudo para reciclar as ativi-
dades profissionais. Mudanças benéficas na 
vida amorosa. Estado de ânimo alterado.

Caminho certo para realização de projeto. A 
energia positiva deverá permanecer com os 
familiares. Não abusar de remédio.

Ter os pés no chão para realização de proje-
tos. Não deixar razão falar mais alto no amor. 
Verificar a saúde.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Ser mais maleável nos assuntos profissionais. 
A posse na vida amorosa poderá trazer com-
plicações. Problemas nas articulações.

A liderança ou chefia nos negócios trarão o 
equilíbrio. Hora de decisão, assumir um com-
promisso no amor. Desgaste nas pernas.

A caminho dinheiro com empreendimento 
satisfatório. Abrir a mente para novas amiza-
des ou um amor. Problemas de pele.

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
24/7 a 

30/7

Por Naiá Giannocaro

A maior parte do nosso dia passamos em casa ou no trabalho por isso, é muito importante 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 têm fun-
ções 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 caracte-
rística semelhante.

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

Descubra como preparar 
cinco drinks diferentes

com chocolate

Combate o estresse, aju-
da no raciocínio e até melhora 
o humor. Esses são apenas al-
guns benefícios que o chocola-
te oferece, além do seu sabor ir-
resistível e único. Hoje em dia é 
possível encontrar o doce des-
de sua versão clássica em bar-
ra, ou em bolos, pratos mais 
elaborados, ou até mesmo be-
bidas. Sim, existem drinks que 
levam chocolate em sua compo-
sição, ou até remetem ao sabor 
dessa iguaria e podem ser uma 
ótima opção para descobrir no-
vas formas de apreciá-lo. Para 
fugir do óbvio, Leandro Dias e 
João Almeida, proprietários da 
Middas Cachaça, ensinam como 
preparar alguns drinks inusita-
dos, confira:

Caipi Stout de Café

Ingredientes: 1 limão siciliano 
cortado em cubos, 3 colheres de 
chá de açúcar, 50 ml de café ex-
presso frio, 50 ml de cachaça en-
velhecida em toneis da madeira 

bálsamo, grãos de café torrado, 
cerveja Stout para completar e 
gelo.

Modo de preparo: Em uma ca-
neca própria para cerveja, macere 
o limão, o açúcar. Coloque o gelo, 
adicione a cachaça, o café expres-
so, complete com a cerveja Stout, 
decore com grãos de café e sirva.

Martini de chocolate 
com pimenta

Ingredientes: 85 ml de cacha-
ça, pimenta do reino a gosto, 
115 ml de licor de chocolate, ou 
licor de cacau.

Modo de preparo: Misture a 
cachaça e o licor escolhido em 
uma coqueteleira e com pedras 
de gelo a gosto. Depois, coloque 
em uma taça e acrescente ras-
pas de chocolate e pimenta do 
reino moída na hora.
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AS MEDITAÇÕES MAIS PO-
DE ROSAS DE TODOS OS 
TEMPOS de Amanda Dreher 
(Editora Luz da Serra). Ima-
gine como seria ter acesso às 

meditações mais podero-
sas de todos os tempos, que 
já foram testadas e aprova-
das por milhares de pesso-
as? É exatamente isso que 
Amanda Dreher traz para 
você aqui! Este não é apenas 
um livro, mas um guia práti-
co, um diário de acompanha-
mento das suas práticas me-
ditativas. Depois do sucesso 
do seu best-seller “Meditar 
Transforma”, a autora pro-
põe esse formato totalmen-
te inovador, para conver-
sar com você a cada prática, 
quando acordar e antes de 
ir dormir. Amanda Dreher o 
conduzirá nesta jornada de 
autoconhecimento, trazen-
do resultados de forma sim-
ples, prática e muito rápida. 
Com esse um guia, os próxi-
mos 28 dias serão impactan-

tes, gerando benefícios extraordi-
nários para a sua vida. Coloque a 
meditação na sua rotina com ape-
nas alguns minutos diários! www.gazetazn.com.br

Visite nosso site:

Governo Federal e Caixa divulgam novo calendário 
de pagamentos do auxílio emergencial

Na última quarta-feira (22), 
a CAIXA, agente financeiro do 
maior programa de inclusão fi-
nanceira e digital do Brasil,  cre-
ditou as novas parcelas 4 e 5 do 
Auxílio Emergencial, anuncia-
das pelo Governo Federal. O 
novo calendário de pagamen-
tos passa a ser organizado em 
ciclos de crédito em conta pou-
pança social digital e saque em 
espécie. Os beneficiários conti-
nuam recebendo a parcela a que 
têm direito no período, de acor-
do com o mês de nascimento. O 
banco já pagou mais de R$ 121 
bilhões para 65,2 milhões de 
pessoas.

Beneficiários do 
Bolsa Família

Os beneficiários que estão 
no programa Bolsa Família co-
meçaram a receber a parcela 4, 
na  segunda-feira (20). O recebi-
mento do Auxílio Emergencial 
por este público é feito da mes-
ma forma que o benefício re-
gular, utilizando o cartão nos 

canais de autoatendimento, 
uni dades lotéricas e correspon-
dentes CAIXA Aqui, ou por cré-
dito na conta CAIXA Fácil. 

Novo calendário 
de pagamentos

Na última quarta-feira (22), 
3,8 milhões de brasileiros nasci-
dos em janeiro receberam o cré-
dito na poupança social digital. 
Os ciclos de crédito em conta 

e saques em espécie, seguem 
até dezembro para o pagamen-
to das cinco parcelas definidas 
pelo Governo Federal para o pú-
blico do CadÚnico e, para quem 
se cadastrou pelo App CAIXA 
| Auxílio Emergencial, ou pelo 
site auxilio.caixa.gov.br.

A CAIXA publica as atuali-
zações diárias de números refe-
rentes ao pagamento do Auxílio 
Emergencial no link: https:// 
caixanoticias.caixa.gov.br/.
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