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HORÓSCOPO

A queda é um aprendizado?

Áries - 21 mar a 20 abr
Não deixar se levar por ideias não satisfató-
rias na profissão. Momento propício para 
investimento no amor. Dores de cabeça e 
enxaqueca.

As falhas nas atividades profissionais forta-
lecerão para o sucesso. O desânimo na vida 
amorosa poderá trazer obstáculos. Zelar pela 
saúde mental.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Analisar as atividades profissionais com êxi-
to. O ciúme poderá trazer complicação no 
amor. Cuidar da saúde.

Libra - 23 set a 22 out
Momento para esbanjar entusiasmo nas ati-
vidades profissionais. Viver o melhor o ago-
ra trará leveza no coração. Ótimo para lazer.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A energia cósmica favorecerá diálogos pro-
dutivos no trabalho. Alguma frustração po-
derá surgir na vida familiar. Sensibilidade nas 
pernas.

Touro - 21 abr a 20 mai

Início de ciclo para atingir novos objetivos 
no ambiente de trabalho. Pensamentos po-
sitivos na vida familiar ajudarão no convívio. 
Cuidar da pressão.

Leão - 21 jul a 22 ago

Período de reformulação para projetos pro-
fissionais. Momento de dialogar com familia-
res. Problemas de coluna.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Proposta de trabalho com grandes triun-
fos. Abra a janela do seu coração para a vida 
amorosa. Boa leitura lhe fará bem.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Diplomacia e estratégia ajudarão no sucesso 
profissional. A compreensão na vida amoro-
sa trará equilíbrio. Ponto frágil, estômago.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Bom momento para aperfeiçoar tarefas pro-
fissionais. A coragem e sabedoria trarão har-
monia no amor. Sensibilidade nos olhos.

Virgem - 23 ago a 22 set
Aproveite para colocar em dia  ideias inova-
doras. Desfrute de boas companhias para ob-
ter harmonia. Sensibilidade nas mãos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A sabedoria ajudará a discernir os trabalhos 
profissionais. Momento de reconciliação fa-
miliar com sucesso. Tendência a bruxismo.

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
25/9 a 
1º/10

Por Naiá Giannocaro

Quem nunca passou por sofrimento e queda sem ter vivenciado maravilhas 
que o Universo tem para oferecer.

Se caiu levante-se e não desperdiça suas lamentações e frustrações, o ser hu-
mano comete algumas falhas. Prossiga a vida com fé e não tenha medo de 
recomeçar.

A descida é parte necessária para a subida, sendo o aprendizado para evolução 
espiritual, emocional e matéria.
A sabedoria indiana ensina: “Quando o sofrimento vem em ondas, uma sobre 
as outras, alegre-se, pois a praia está chegando”. Enfrente-as e prossiga sua 
jornada com dignidade e sabedoria.
Tenham uma abençoada semana!

Opções para substituir 
o arroz em grande estilo

Quem foi ao supermerca
do nos últimos dias tomou um 
susto ao passar pela pratelei
ra do arroz. O preço desse item 
tão básico para nós estava lá em 
cima e foi assunto de Norte a 
Sul do Brasil. Tanto que virou 
até meme! Pensando nisso, o 
chef Melchior preparou uma re
ceita saborosa com um acompa
nhamento ideal para substituir 
o arroz e salvar o seu bolso em 
grande estilo.

Filé de Truta grelhada ao 
molho de cúrcuma com purê 

de couve flor e brócolis

Ingredientes: 3 filés de truta, 
suco de ½ limão, sal e pimenta 
do reino a gosto, 1 colher (chá) 
de cúrcuma, 1 colher (sopa) de 
manteiga,1 colher (sopa) de 
amido de milho, 250ml de leite, 
azeite.

Purê: 300g de brócolis, 300g de 
couve flor, 100g de castanha de 
caju, ½ cebola picada, sal e pi
menta do reino a gosto.

Modo de pre- 
paro:

Purê: Triture 
a couve flor, o 
brócolis e as 
castanhas com 
uma xícara de 
água e reserve. 
Em uma pane
la refogue a ce
bola no azeite 
até ficar trans
parente, colo
que a mistura 
triturada e dei
xe refogar por 
15 minutos. 
Acerte o sal e 
pimenta. Está 
feito o acompa
nhamento ideal 
para substituir 
o arroz.

Truta: Tem pe
re os filés des
congelados e 
frite com a pele para baixo em 
uma frigideira antiaderente 
com tampa para cozinhar bem o 
peixe e reserve. Na mesma fri
gideira, coloque a manteiga e a 

cúrcuma deixe derreter. Em se
guida coloque o leite mistura
do com amido, o suco do limão e 
mexa até virar um creme. Sirva 
acompanhado do purê e regado 
com o molho.
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Dieta rica em carboidratos refinados, 
fast food e refrigerantes aumenta em 

até 41% o risco de depressão
Mulheres cuja dieta inclui ali

mentos inflamatórios, como: be
bidas açucaradas, refrigerantes, 
grãos refinados, carne verme
lha e margarina  e, além de po
bres em alimentos antiinflama
tórios, como: vinho, café, azeite 
de oliva, verduras, vegetais ver
des e amarelos têm um risco 
maior de sofrer com depressão. É 
o que afirma um estudo realiza
do por pesquisadores da Harvard 
School of Public Health (EUA).

Os cientistas descobriram que 
as mulheres que bebiam regular
mente refrigerantes, comiam car
ne vermelha ou grãos refinados 
 além de consumirem raramen
te vinho, café, azeite e legumes 
 eram de 29% a 41% mais pro
pensas  a depressão do que aque
las que fizeram uma dieta menos 
inflamatória. Pesquisas anterio
res sugeriram uma ligação entre 
a inflamação e a depressão, mas 
a associação entre o padrão ali
mentar inflamatório e depressão 
era desconhecida. Estudos têm 
relacionado inflamação excessiva 
a doenças cardíacas, AVC, diabe
tes, câncer e outras condições.

O consumo exagerado de 
gorduras trans está diretamente 
relacionado a um maior risco de 
depressão. “Isso acontece por
que o excesso de gorduras trans 
e saturadas em nosso organismo 
aumentam a produção de cito
cinas, moléculas próinflamató
rias que causam o mau funcio
namento dos neurônios”, afirma 
a dra. Luanna Caramalac.

Já os refrigerantes são ricos 
em substâncias que podem in
terferir nas atividades do nosso 
organismo de forma negativa. 
“As pessoas que tomam refrige
rante com frequência, acabam 
favorecendo o aparecimento de 

doenças como depressão”, aler
ta a nutricionista.

Outro fator para se preocupar 
é a insatisfação com o corpo que 
pode levar à depressão em rela
ção aos transtornos alimentares. 
“Ou seja, ter uma alimentação 
desregrada, compulsiva e rica em 
gorduras ou insuficientes em nu
trientes, irá favorecer esse qua
dro depressivo podendo desenca
dear uma anorexia ou bulimia, 
principalmente em jovens e ado
lescentes”, informa Caramalac.

Por fim, a ingestão frequen
te de fast food pode afetar ne
gativamente a Saúde Mental 
de um indivíduo. Sendo assim, 
ter padrão alimentar baseado 
em carnes processadas e aditi
vos alimentares (corantes, con
servantes etc.) dobra o risco de 
Depressão na meia idade. “É im
portante ressaltar que as gordu
ras presentes nesses alimentos 
em excesso, cultivam outros há
bitos que favorecem a depressão, 
como: sedentarismo, tabagismo 
e baixo consumo de frutas e le
gumes”, finaliza a nutricionista 
Luanna Caramalac.
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Depressão X Alimentação

Por que as crianças sofrem mais com 
infecções no nariz, ouvidos e garganta?

Se tem algo que causa temor 
e angústia nos pais é ver o filho 
doente. Independente da gravi
dade do caso, o sofrimento dos 
pequenos costuma gerar uma 
sensação de impotência. Nesse 
sentido, infecções recorrentes 
no nariz, nos ouvidos e na gar
ganta são uma das principais 
causas de tirar o sono dos pais, 
principalmente nos primeiros 
anos das crianças.

Afinal, por que o proces
so infeccioso nessas regi
ões do corpo é mais comum 
em crianças do que em adul
tos? De acordo com as otor
rinolaringologistas Cristiane 
Mayra Adami e Leila dos Reis 
Ortiz Tamiso, do Hospital 
Paulista, parte da explicação 
está na imunidade mais bai
xa dos pequenos, que só será 
formada definitivamente na 
préadolescência.

“Os tecidos de proteção lo
cal da criança na garganta e 
no nariz, são as amígdalas e a 
adenoide. De forma natural, a 
criança tem a higiene um pou
co mais defasada do que a do 
adulto, pois leva tudo à boca, 
inclusive as mãos. Dessa forma, 
sua imunidade tem que traba
lhar muito mais. E onde pro
duz essa imunidade local? Nas 
amígdalas e na adenoide, que 
aumentam de tamanho para 
produzirem mais células de de
fesa. É aí que ocorre a hipertro
fia da adenoide e da amígdala, 
que tem como consequências as 

infecções de garganta, nariz e 
ouvido”, explica Leila.

Cristiane ressalta outros 
dois fatores que contribuem 
para uma maior incidência des
tas infecções nos pequenos. 
“A criança que está na  esco
la, tem contato com todo mun
do. Assim, a escola é o princi
pal fator de disseminação das 
infecções nas crianças”, expli
ca a otorrinolaringologista. De 
acordo com ela, entretanto, os 
pais não devem esperar o pas
sar dos anos para buscar trata
mento médico.

“Essas infecções de repeti
ção podem prejudicar a criança. 
Vamos deixar essa criança so
frendo e tomando antibióticos 
uma vez por mês, destruindo, 
portanto, a imunidade do seu 

intestino? Temos exemplos de 
crianças que tomam antibiótico 
todos os meses. Terminam um, 
passam alguns dias bem e ficam 
doentes de novo. Para caracte
rizar essa repetição, falamos no 
mínimo de 3 a 4 vezes com in
fecções em um ano. No entanto, 
tudo depende da intensidade da 
doença. Se a criança sente mui
to os efeitos das infecções, não 
consegue fazer nada, não con
segue ir à escola, já é indicação 
de tratamento cirúrgico. O me
lhor é prevenir”, complementa 
Cristiane.

Alguns outros sintomas aju
dam os pais a identificarem se a 
criança está sofrendo com as in
fecções recorrentes. Dificuldades 
auditivas, ronco, sono muito agi
tado e dificuldade de alimenta
ção são alguns deles.

Ao diagnosticar problemas 
na adenoide ou nas amígdalas, 
frutos de infecções recorrentes, 
Cristiane explica que o trata
mento inicial irá priorizar solu
ções clínicas, com o uso de me
dicamentos e vacinas.

Na maioria dos casos, as ci
rurgias de amígdalas e adenoi
de são feitas em conjunto. Os 
pais, no entanto, devem se pre
parar para o pósoperatório do 
procedimento, já que a criança 
precisa permanecer em repou
so e pode reclamar de algumas 
dores. O ideal é que essas cirur
gias sejam realizadas ainda na 
infância, desde que haja indica
ção médica.
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Diagnóstico e tratamento precoces 
são essenciais para impedir a 

recorrência dos problemas

Manifesto pede prioridade no combate às 
desigualdades na cidade de São Paulo
Com o objetivo de reduzir as 

desigualdades sociais na capi
tal paulista, a ativista e cientis
ta política Malu Molina lançou 
o Manifesto Pelas Vidas de São 
Paulo, projeto que apresenta qua
tro grandes metas para o enfren
tamento das desigualdades, com 
todos os direcionamentos neces
sários para que sejam cumpri
das nos próximos quatro anos. 
“A ideia do Manifesto é promover 
um pacto social para engajar a so
ciedade para pressionar atuais e 
futuros políticos. A pandemia do 
novo coronavírus mostrou que 
temos recursos disponíveis que 
podem ser melhor distribuídos e 
investidos em favor da maioria, 
com união, pressão social e vonta
de política”, explica Malu Molina.

A primeira meta do projeto é a 
Renda Mínima, auxílio financeiro 
destinado a famílias em situação 
de vulnerabilidade. “É uma for
ma de garantir acesso aos direitos 
básicos, além de fortalecer o mer
cado ao garantir que a popula
ção tenha dinheiro para comprar. 
Esse auxílio também pode mudar 
a realidade de muitas mulheres, 

ao tornálas mais independentes 
economicamente, incluindo aque
las que são mães solo e também 
as que são vítimas de violência do
méstica”, destaca Malu.

A segunda meta propõe a 
ampliação da acessibilidade e 
qualidade do transporte públi
co, com conexão entre todos os 
bairros e meiapassagem com 
integração de 12 horas para pes
soas de baixa renda. “Mais de 8 
milhões de passageiros passam 
por ônibus, metrôs e trens to
dos os dias, em São Paulo. Essas 
pessoas são diretamente preju
dicadas com o aumento das pas
sagens ano após ano. Para se ter 
uma ideia, quem precisava com
prar tarifa de integração em 
2019, gastava um terço de um 
salário mínimo apenas para ir e 
voltar do trabalho”, destaca.

O projeto prevê ainda o au
mento de 20% das frotas de ôni
bus em horários de pico e um 
horário de funcionamento mais 
amplo para os bairros mais dis
tantes. “Em 2016, foi lançado o 
Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana de São Paulo com metas 

para 15 áreas diferentes a serem 
implantadas até 2030, como 
construções de corredores e ter
minais de ônibus. Porém, pouca 
coisa saiu do papel até agora”, 
argumenta.

Um programa de urbaniza
ção de favelas, com saneamento 
básico e moradia digna é a tercei
ra meta do Manifesto, que prevê 
a implantação de redes de água 
e esgoto, obras de contenção em 
moradias de áreas de risco, pa
dronização e implantação de ilu
minação pública, asfaltamento 
de ruas, entre outros. A última 
meta é voltada para a melhora da 
Saúde, Educação e Cultura nas 
periferias, com implantação de 
unidades de saúde, creches e es
colas, além de centro de capacita
ção profissional e polos culturais. 

A causa conta com a par
ticipação de quase 20 projetos 
e coletivos sociais, já garantiu 
mais de mil assinaturas e ga
nhou o apoio de personalida
des de diferentes segmentos, 
como: Tábata Amaral, Marta e 
Eduardo Suplicy, Tulipa Ruiz, 
Otto, Thaíde e Facundo Guerra.


