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HORÓSCOPO

Correio Angelical

Áries - 21 mar a 20 abr
Impor limite na área profissional resultará o 
sucesso. Evite guardar ressentimentos que 
causam tristeza. Cuidar da parte espiritual.

Boas conversas surgirão para o desempenho 
profissional. Decisões excelentes para a vida 
social. Ponto frágil, a cabeça.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A perseverança ajudará chegar no sucesso 
profissional. Saber adaptar a vida social com 
a sentimental. Sensibilidade nos olhos.

Libra - 23 set a 22 out
A falta de clareza no trabalho poderá haver 
aborrecimento. Aproveitar o momento para 
o romance. Sensibilidade nas pernas.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A vida profissional ficará mais prazerosa e efi-
caz. Mantenha a calma para resolver assun-
tos amorosos. Sono reparador.

Touro - 21 abr a 20 mai

A boa comunicação facilitará nas atividades 
profissionais. Discernir as amizades trará a fe-
licidade. Rever hábitos alimentares.

Leão - 21 jul a 22 ago

Verificar acertos e erros para enfrentar de-
safios com sucesso. Insistir nas amizades do 
passado poderá gerar conflitos. Problemas 
de pele.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Possibilidade de mudanças na área profissio-
nal. Ouvir pessoas mais velhas ajudarão no 
seu relacionamento. Ponto frágil, os pés.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Bom momento para reciclar a vida profis-
sional. Fase ideal para planejamento na área 
profissional. Sensibilidade, nas mãos.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Momento típico para lidar com colegas de 
trabalho. A razão e a sabedoria ajudarão no 
ambiente familiar. Cuidar da estética.

Virgem - 23 ago a 22 set
Bom momento para investimento de proje-
tos. A falta de ânimo poderá prejudicar no 
amor. Evitar o stress.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A paciência no trabalho ajudará chegar 
ao triunfo. Investir no campo amoroso tra-
rá equilíbrio emocional. Verificar a pressão 
sanguínea.

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
18/9 a 

24/9

Por Naiá Giannocaro

As interações com as energias universais são fontes benéficas de pro-
gresso, gratuitamente disponíveis para o bem do espírito humano.
Estas forças podem ser alcançadas por caminhos diversos, como o 
uso de patuás e a oferta de simpatias. Porém, talvez a forma de in-
teração mais agradável seja o contato direto com os Anjos. Mais que 
protetores, os Anjos são fornecedores de inspiração e progresso.
Para chamar a atenção desta fonte energética tão especial, pode-
mos nos comunicar de maneira bastante simples. Escreva uma carta 
contendo dez pedidos para o seu anjo guardião. Utilize letra de 

forma maiúscula e legível. Como se fosse um diário, fale sobre seus 
desejos e planos.
Não utilize palavras negativas como: jamais, nunca e não.
Dirija palavras de agradecimento em primeiro lugar e no tempo pre-
sente. Ex: Obrigado(a) pelo emprego bem remunerado; Obrigado(a) 
pelo meu companheiro(a), que me compreende, respeita.
No final da sua carta utilize: Bendito é o meu desejo, porque ele é 
realizado para o bem de todos os envolvidos. E termine com a pa-
lavra Amém. Ela significa verdade. É uma afirmação do espírito em 

conjunto com o coração. Depois de pronta coloque a carta dentro 
da bíblia, no salmo 91. Deixe lá durante 21 dias e neste período faça 
o salmo.
Depois, queime-a para que seu pedido seja realizado. O ato de 
queimar invoca as forças elementares do fogo e através da fumaça 
seu pedido transforma-se em um vértice de energia e atua de forma 
inconsciente para que tudo dê certo.
Aguarde, sua resposta pode chegar através de intuições, de amigos 
e até de sonhos. Boa sorte!

Veja 5 motivos para mexer o corpo 
nessa quarentena

Em primeiro de setembro de 
1998, a profissão de Educador 
Físico foi regulamentada e os 
Conselhos Federais e Regionais 
foram criados. Estes profissio-
nais podem atuar em diversos 
espaços como academias, esco-
las, empresas e ambientes que 
promovam o lazer, sempre pre-
zando pelo bem-estar físico de 
todos sendo atletas ou não.

Estima-se que a população 
de pessoas acima dos 60 anos, 
até 2042, dobre de tamanho se-
gundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). De acordo com o últi-
mo dado divulgado pelo próprio 
IBGE: temos 30,3 milhões de 
pessoas idosas no Brasil. O ór-
gão ainda prevê que até 2031, o 
número de idosos pela primeira 
vez, supere o número de crian-
ças de 0 a 14 anos. “Vemos uma 
crescente da melhoria na quali-
dade de vida e muitos dos que 
passaram dos 60 agora querem 
chegar aos 100 com disposição e 
saúde, e para isso buscam pro-
fissionais que são especializados 
em idosos como os cuidadores. 
Profissionais que saibam desen-
volver a prática de exercícios 
com segurança para essa faixa 
etária”, evidencia Rogério Silva, 
diretor do CEBRAC (Centro 
Brasileiro de Cursos).

Em sua grade curricular, o 
curso de Cuidador de idosos, do 
CEBRAC, possui um módulo es-
pecífico de psicomotricidade que 
alia o exercício físico para am-
pliar as informações motoras 
no cérebro. O planejamento e a 
prática dos exercícios são volta-
dos para os idosos. E melhoram: 
equilíbrio, respiração e humor 
desses indivíduos. Além disso 

há exercícios específicos para os 
acamados.

Pensando nisso, a equipe 
que ministra o curso de Cui-
dador no CEBRAC, lista 5 mo-
tivos para mexer o corpo nessa 
quarentena:

•Combate doenças que são 
comuns na velhice

A prática de exercícios físico 
na melhor idade previne e aju-
da no combate de doenças como 
hipertensão, derrame, varizes, 
obesidade, diabetes, osteoporo-
se, câncer, ansiedade, depres-
são, problemas no coração e pul-
mões. Também reduz o uso de 
remédios porque melhora a sen-
sação de bem-estar, reduzindo 
as dores;

•Fortalecimento
Segundo uma pesquisa da 

Faculdade de Educação Física da 
Universidade de Brasília (UnB), 
pelo menos 30% dos idosos têm 
uma queda ao ano e, 20% das 
mortes são em decorrentes ou 
agravadas por quedas e/ou fra-
turas. Fazer exercícios, melhora 
a força muscular, diminuindo o 
risco de quedas e facilita os mo-
vimentos dos braços, pernas e 
tronco, melhorando assim o con-
dicionamento físico geral;

•Fortalecimento do sistema 
imunológico

Ao envelhecer diversas cé-
lulas param de se regenerar. A 
produção de células sanguíne-
as, de defesa e a absorção da vi-
tamina D fazem com que o nos-
so sistema imunológico precise 
ser muito forte para que não 
sejamos acometidos por doen-
ças. Segundo dados da OMS 

(Organização Mundial da Saú-
de) mais de 80% das mortes 
de pneumonia são em idosos, e 
mesmo que o Brasil tenha um 
calendário de vacinação gratui-
ta para a gripe, ela ainda causa 
mais de mil mortes anualmente. 
Fazer exercícios aumenta o ape-
tite e favorece o fortalecimento 
do sistema imunológico;

•Evita a depressão
Diante das rotinas cada vez 

mais agitadas e o aumento da ex-
pectativa de vida, os idosos têm 
ficado cada vez mais só, alguns 
psicólogos e psiquiatras relatam 
o aumento da depressão e da an-
siedade em idosos, o que muitas 
vezes pode até ser diagnostica-
do como um princípio de alguma 
doença degenerativa. Praticar 
atividades físicas, propaga o con-
tato com as demais pessoas, sen-
do da mesma idade ou não, dimi-
nuindo o isolamento social e a 
melancolia por estar só.

•Felicidade
Há vários estudos que com-

provam que a prática de exer-
cícios físicos libera neuro-
transmissores da felicidade, 
bem-estar e prazer aumentando 
assim a autoestima, a confian-
ça e a aceitação da imagem que 
o idoso possui de si mesmo, tra-
zendo bem-estar geral. Em de-
corrência da prática de espor-
tes as melhorias são visíveis, e 
perpetuam por mais tempo a in-
dependência e o bem-viver das 
pessoas com mais de 60 anos.

Para conhecer mais sobre o 
curso de cuidador do CEBRAC 
acesse: http://www.cebrac.com.
br/cursos

Instituto Center Norte e Instituto CCP 
apoiam projeto de empreendedorismo 

em moda para imigrantes e refugiadas
Desde o dia 14 de setembro, 

mais de 60 mulheres receberão 
capacitação para empreender 
no mundo da moda com o início 
do projeto Moda Sustentável, 
focado em imigrantes e refugia-
das que residem na capital pau-
lista e já têm um negócio, ou ex-
periência com costura.

Com patrocínio do Instituto 
Center Norte e do Instituto 
CCP (Cyrela Commercial Pro-
per ties), a iniciativa é uma par-
ceria da ONG Cami - Centro de 
Apoio e Pastoral do Migrante - 
com o Sebrae-SP e o SENAI. A 
ação nasceu com o objetivo de 
capacitar imigrantes e refugia-
das para que possam formalizar 
suas empresas e competir den-
tro do mercado de moda.

Serão duas turmas, uma no 
horário matutino e outra no pe-
ríodo noturno, com 32 mulhe-
res em cada. As inscrições ini-
ciaram em julho e receberam 
mais de 100 interessados. Para 
aprovação dos candidatos e for-
mação das turmas, o Sebrae-SP 
realizou um diagnóstico de per-
fis empreendedores com ade-
rência ao projeto.

O Moda Sustentável será 
ministrado pela equipe do 
Sebrae e acontecerá em duas 
fases, iniciando com uma ca-
pacitação on-line com foco em 
empreendedorismo, em que 
serão abordados os temas de 
ideia de negócio, marketing, fi-
nanças, formalização do MEI e 
bancarização; e uma formação 

específica em negócio de moda, 
com consultorias individuais e 
diagnóstico de gestão.

A segunda etapa terá for-
mação técnica com aulas de tec-
nologia têxtil básica, modela-
gem, corte, corte em máquina, 
ponto fixo, overloque e galonei-
ra. A idealização do projeto é da 
ONG Cami e tem em sua maio-
ria a participação de imigran-
tes de nacionalidade bolivia-
na e que residem no Centro de 
São Paulo, local que concentra 
grande número de confecções, 
muitas, em situação irregu-
lar de trabalho. Para a primei-
ra fase, o foco são as mulheres. 
Na segunda fase, as vagas re-
manescentes irão contemplar 
homens.

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

Turista: conheça os 
4 melhores países do 
mundo para ciclistas 

A pandemia do novo corona-
vírus, trouxe a necessidade do 
isolamento para conter o avan-
ço da doença. No Brasil, e em 
muitos lugares do mundo, al-
guns pontos já tiveram a qua-
rentena flexibilizada. Todavia, 
os cuidados para diminuir o con-
tágio continuam: uso da másca-
ra, higienização das mãos e evi-
tar aglomerações são alguns dos 
principais cuidados. Por isso, 
quem precisa ir ao trabalho e/
ou retornar aos estudos, op-
tam pelos novos modais: bicicle-
tas, patinetes e até skates elétri-
cos. Os adeptos pelos meios de 
transporte que são sustentáveis 
e ainda fazem bem a saúde só 
aumentam. 

Porém, em São Paulo, o nú-
mero de ciclistas mortos no trân-
sito subiu 63,6% em 2019 (Dados 
do Sistema de Informações Ge-
renciais de Acidentes de Trânsito 
de São Paulo). Foram 36 vítimas 
contra 22, em 2018. Para Juliana 
Queissada, CEO do Queissada 
Comunicação. “Isso é reflexo 
do despreparo das vias, falta de 
orientação para trafegar e ausên-
cia de sinalização. Que não acom-
panha o aumento da demanda 
pelo uso das bikes, precisamos in-
vestir em mais estruturas das ci-
dades para receber os ciclistas”. 

Ela ainda destaca que, a 
maior cidade brasileira não 
apresenta números favorá-
veis e seguridade para os adep-
tos aos novos modais. Há luga-
res do mundo que permanecem 
no ranking como melhores lo-
cais para os turistas explorarem 
de bike. E, cita o último ranking 

apresentado que foi feito pela 
companhia - Copenhagenize De-
sign Company - e mostra as me-
lhores cidades para os ciclistas. 

Pensando nisso, Juliana 
Queiss ada elaborou dicas so-
bre os 4 primeiros países para 
você explorar de bicicleta após a 
pandemia: 

1) Dinamarca 
Copenhague, capital da Di-

na marca, é a cidade que ocupou 
o primeiro lugar no ranking. 
Com alto aporte em investimen-
tos sustentáveis é fácil transitar 
pelos seus bairros e conhecer 
mais do famoso centro histórico 
com os seus palácios e castelos 
de deslumbrar os olhos. 

2) Holanda 
O país ocupa o segundo e o 

terceiro lugar do pódio. Com as 
cidades de Amsterdã e Utrecht, 
respectivamente. Amsterdã é fa-
mosa por sua facilidade urbana 
para as bikes, já Utrecht não era 
tão conhecida nas bikes. Utrecht 

investiu em inovação e figura o 
pódio de 2019. Com os seus ca-
nais e monumentos cristãos, co-
nhecer Utrecht nos traz mais 
próximos da cultura medieval. 

3) Bélgica 
O país ocupa o ranking com 

a cidade de Antuérpia. Com uma 
ação municipal efetiva, a cidade 
recebe turistas e nativos para ex-
plorá-la com duas rodas. As mar-
gens do rio Escalda, a cidade é 
encantadora e conta com uma ar-
quitetura flamenga renascentis-
ta. É como entrar em um livro de 
história. 

4) França 
Engana-se quem acha que 

o país ocupou os primeiros lu-
gares com a sua capital. A prin-
cipal cidade ciclista da França 
é Estrasburgo. Ela serviu e ser-
ve de exemplo para as demais 
cidades francesas na estrutura 
para receber ciclistas, sinaliza-
ção e rede centralizada de cíclicos 
urbano.
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Cidade de Antuérpia na Bélgica: um dos lugares urbanos 
para os turistas explorarem de bike

Fiscalização de botijões de gás 
de cozinha no Estado de SP

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Go verno do 
Estado, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão delegado do 
Inmetro, que tem como objeti-
vo defender o consumidor, fiscali-
zou nos dias 25 e 26 de agosto, de-
pósitos de distribuição de gás de 
cozinha na capital e nas cidades 
de Barueri, Bauru, Descalvado, 
Franca, Mauá, Rio Claro, Santo 
André e São José do Rio Preto.

Ao todo foram fiscalizados 
484 botijões de GLP, popular-
mente conhecidos como boti-
jões de gás de cozinha, das mar-
cas Butano, Consigaz, Copagaz, 
Liquigás, Nacional Gás Butano, 
Supergasbrás e Ultragaz em 29 
estabelecimentos entre envasa-
doras e distribuidoras e encon-
trados erros em 9 (2%).

Dentre os botijões reprova-
dos, os maiores erros encontra-
dos foram: -1008g em 13kg, da 

envasadora Liquigás em Bauru; 
-855g em 13kg da envasado-
ra Ultragaz em Bauru e -1430g 
na Ultragaz de São José do Rio 
Preto.

Os demais erros encontra-
dos estavam dentro do tolera-
do, conforme portaria Inmetro 
nº 225/2009. 

As equipes do Ipem-SP não 

encontraram indícios de fraude 
nos botijões fiscalizados. As em-
presas autuadas terão dez dias 
para apresentar defesa junto ao 
instituto. De acordo com a Lei 
Federal 9.933/99, as multas po-
dem chegar a R$ 1,5 milhão.

Conheça os locais vistoriados 
e todas as irregularidades. Acesse 
https://tinyurl.com/yyf6jrtf
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Botijões fiscalizados em todo o Estado de São Paulo


