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HORÓSCOPO

Sorte no amor?

Áries - 21 mar a 20 abr
Enfrentar desafios faz parte para o crescimen-
to profissional. Hora de argumentar questões 
amorosas. Verificar diabete.

Intrigas na área profissional, poderão trazer 
desordem. Não dê ouvidos para pessoas que 
possam prejudicar as amizades. Parte sensí-
vel, bexiga e rins.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A caminho proposta de trabalho com triunfo. 
A humildade pela conquista de um amor tra-
rá equilíbrio. Enxaqueca e dores de cabeça.

Libra - 23 set a 22 out
Descoberta profissional com realização satis-
fatória. Pequena viagem com a pessoa ama-
da. Cuidar da saúde mental e espiritual.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A colheita do seu trabalho enriquecerá sua 
sabedoria. Momento de dedicação no cam-
po amoroso. Boa saúde.

Touro - 21 abr a 20 mai

A Lei Cósmica agirá com excelentes resulta-
dos na carreira profissional. Dê importância 
as pessoas ao seu redor. Dores nas pernas.

Leão - 21 jul a 22 ago

Uma boa comunicação facilitará chegar ao 
sucesso. Compromisso duradouro trará equi-
líbrio emocional. Cuidar da estética.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Início de novas atividades obtendo sucesso 
total. Não se deixe levar pelos outros em suas 
escolhas. Verificar o sistema circulatório.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Evite aborrecimentos no trabalho. Siga sua 
intuição. Tarefa a ser realizada com diploma-
cia na vida social. Problemas cármicos.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Possibilidade proposta de emprego, chefia. 
Pequenas viagens com familiares. Verificar a 
pressão sanguínea.

Virgem - 23 ago a 22 set
Momento propicio para novos empreendi-
mentos. Zelar as amizades, ajudarão na par-
te emocional. Alergia e rinites.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Abrir conhecimentos e ideias para o campo 
profissional. Reconstruir a vida social, trará 
benefícios. Sensibilidade nos olhos.

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
2/10 a 

8/10

Por Naiá Giannocaro

Ter ou não sorte no amor está ligado a autoestima. Invista em sua vida com 
energias positivas e ame a si mesma. Procure-se valorizar, assim as melho-
res coisas e energias estarão sempre com você.
Não tenha pressa para chegada de um amor, surgirá na hora certa. Deixe as 
coisas fluírem com tranquilidade.
As vezes as pessoas atraentes não conseguem se relacionar, pois suas ener-

gias estão estagnadas no chacra sexual impossibilitando ter um relaciona-
mento duradouro. 
Busque em você energia positiva, isso atrairá somente coisas lindas em sua 
vida.
E o amor chegará na hora certa.
Tenham uma abençoada semana!

Em busca dos óculos perfeitos: dicas essenciais
Encontrar óculos que sejam 

funcionais e combinem com ros-
to e estilo, nem sempre é uma 
tarefa fácil. A escolha correta 
das armações, com lentes pre-
cisas e de qualidade, é funda-
mental para oferecer conforto 
e segurança na rotina diária de 
quem usa óculos. Para ajudar 
nesta tarefa, separamos algu-
mas dicas essenciais para com-
por o look com esse “acessório” 
tão importante:

1- Consultar um profissional
O primeiro passo é consul-

tar um oftalmologista e realizar 
o exame de refração adequado. 
Também conhecido como “exa-
me de vista”, o teste de refração 
detecta a capacidade de visão e 
estabelece se há necessidade do 
uso de óculos e qual o grau de 
correção das lentes.

2- As lentes
Uma vez com a receita of-

talmológica em mãos, a lente é 
um item essencial! A qualidade 
é questão fundamental. Investir 
em marcas reconhecidas e de 
qualidade é fundamental para 
que os óculos realmente cum-
pram o seu papel. A precisão do 
grau de correção e a captação cor-
reta das medidas faciais são mui-
to importantes. A espessura das 
lentes também deve ser levada 
em consideração. Modelos esféri-
cos são mais planos e finos, fazen-
do com que os olhos não pareçam 
pequenos ou grandes demais.

3- Regrinhas Básicas
Escolhidas as lentes, agora 

é hora de escolher o modelo que 
melhor combine com o formato 
de rosto, estilo de vida e perso-
nalidade. Algumas regrinhas bá-
sicas são essenciais nesse senti-
do: a armação deve acompanhar 
a linha da sobrancelha e a pon-
te da armação deve ser ajustada 

corretamente ao formato do 
nariz.
4- Material da armação

Os aros das armações são 
muito importantes para evitar 
que as deformações visuais se 
destaquem, como o efeito “fun-
do de garrafa”, por exemplo. 
Para lentes mais grossas, a re-
comendação são as armações de 
acetato, que conferem mais le-
veza na estética visual.

5- Formato do rosto
Escolher lentes que harmo-

nizem com o formato do rosto 
faz toda a diferença no resulta-
do estético. Para quem tem rosto 
quadrado, o ideal são armações 
mais arredondadas, que posicio-
nam os óculos acima do nariz e 
dão mais harmonia às linhas da 
face. Versátil, o rosto oval combi-
na com os mais diversos tipos de 
armações, como: arredondadas, 
aviador e gatinho. Para o encai-
xe perfeito, use armações um 
pouco mais amplas que a parte 
mais larga do rosto. Rosto redon-
do pede armações retangulares 
e quadradas - estilo Wayfarer - 
pois as linhas retas ajudam a afi-
nar o rosto. Evite armações mais 

largas que o rosto, ou que repe-
tem o seu formato, ampliando as 
formas. E, para quem tem rosto 
de coração ou diamante, com tes-
ta mais larga, queixo estreito e as 
maçãs do rosto mais altas, o me-
lhor é optar por modelos maiores 
embaixo, ou com algum detalhe 
na parte de baixo dos óculos, que 
devem ser um pouco mais largos 
do que a testa para ficarem ajei-
tados. Evite armações com a par-
te inferior baixa, que cobrem as 
maçãs do rosto.

6- Escolher sem sair de casa
Para quem quer pratici-

dade para encontrar a arma-
ção ideal, sem precisar sair de 
casa, mas sabendo exatamente 
como ela ficará no rosto, a mar-
ca alemã ZEISS criou o aplicati-
vo MyGlasses, que conta com a 
criação de avatar 3D super rea-
lista do rosto do usuário, permi-
tindo assim conferir com preci-
são as cores, detalhes do design 
e encaixe no rosto. O App, que é 
gratuito e disponível para iOS, 
permite ainda fazer fotos do 
rosto com as armações e com-
partilhar com os amigos para 
pedir opiniões.
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A escolha das armações, com lentes precisas e de qualidade, é 
fundamental para oferecer conforto, segurança e qualidade na rotina diária

Dote Cosméticos lança 
coleção de esmaltes em 
parceria com o estilista 

Samuel Cirnansck

A Dote Cosméticos é uma 
empresa que está atuando no 
mercado desde 2001, trazendo 
sempre muita elegância e qua-
lidade em todos os seus traba-
lhos. Essa nova coleção carrega 
uma proposta cheia de charme, 
glamour, sofisticação e muita 
moda, graças a uma parceria in-
crível com o Samuel Cirnansck, 
estilista extremamente renoma-
do e muito conhecido pelo pre-
ciosismo de suas coleções.

A Coleção Festa é composta 
por 22 cores que foram desen-
volvidas, especialmente para ce-
lebrar os momentos mais espe-
ciais que a vida oferece, como 
o casamento, a escolha das ma-
drinhas e, até mesmo o dia das 

Debutantes, que geralmente é 
muito sonhado por diversas me-
ninas. As cores variam desde 
tons claros, nudes, rosas, até os 
tons mais marcantes, como ver-
de militar, marsala, tudo pen-
sado exclusivamente para os 
amantes de festa se produzi-
rem da forma que se sentirem 

melhor. Os esmaltes possuem 
longa duração, brilho natural 
e secagem rápida, além de con-
ter pigmentos isentos de chum-
bo e pincel flat, que facilita a 
aplicação.

Preço Médio: R$4,50. Site Ofi-
cial: https://loja.dotecosmeticos.
com.br
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Conheça três benefícios da 
prática do Playdance à saúde

Para as pessoas que preci-
sam se exercitar, mas não tem 
afinidade com os exercícios fun-
cionais, o Playdance é uma óti-
ma alternativa para movimen-
tar o corpo e ter mais vínculo 
com as atividades físicas, é uma 
união da música, dança, descon-
tração e o compromisso com a 
prática esportiva.

E essa atividade é uma das 
mais crescentes da plataforma 
do Weburn, no segundo trimes-
tre, o Playdance teve mais de 
52 mil visualizações e um cres-
cimento de 139% comparado ao 
primeiro. Para entendermos um 
pouco mais sobre essa prática e 
seus benefícios, separamos três 
benefícios dessa prática para a 
Saúde Física e Mental:

A dança traz diversos bene-
fícios a Saúde Física, entre eles 
a redução do colesterol ruim, o 
fortalecimento do corpo e a pre-
venção de lesões;

Os benefícios ao nosso cére-
bro também são importantes, 
pois o exercício de dançar libera 
hormônios que dão a sensação 
de prazer, como a Endorfina, 
Serotonina e a Dopamina;

O Playdance também ajuda 

na liberação da Adrenalina e  
Cortisol, hormônios gastos pelo 
coração e pelos músculos. É 
uma atividade importante para 
auxiliar as pessoas no alívio de 
tensão, nervosismo e ansiedade, 
gerando sensação de felicidade e 
autoestima elevada.

 “O playdance é uma ativida-
de física alternativa que conse-
gue unir a alegria da dança com 

a possibilidade de cuidar da nos-
sa saúde com mais satisfação e 
sem tarefas maçantes. Com uma 
proposta mais alto astral, faz as 
pessoas se mexerem de um jeito 
bem diferente, e com benefícios 
à saúde, com efeitos positivos 
no cérebro e em toda a estrutu-
ra corporal”, afirma Bernardo 
Bica, professor do Playdance no 
app do Webur Play.
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Aulas da modalidade apresentaram crescimento de 358% 
e mais de 9 mil acessos no segundo trimestre de 2020

Quarentena aumenta a procura 
por cursos básicos de vinhos

Durante a quarentena do 
novo coronavírus, com horários 
mais flexíveis e passando mais 
tempo em casa, profissionais 
como: executivos, empresários e 
advogados têm buscado se aper-
feiçoar em temas que tragam 
conhecimentos e práticas dife-
renciadas para o dia a dia corpo-
rativo. É o caso do vinho: como 
acertar na escolha em uma reu-
nião com clientes, ou um jantar 
de negócios?

Para atender a essa deman-
da, que aumentou em 200% 
desde o início da pandemia, a 
Sommelière e Consultora Ga-
briela Bigarelli acaba de lan-
çar o curso on-line “A Arte de 
Degustar Vinhos”, direciona-
do a quem deseja aprender, ou 
aprimorar os conhecimentos so-
bre como provar e escolher um 
bom rótulo.

Os participantes recebem 
em casa as amostras dos vi-
nhos, taças e detalhes dos rótu-
los, e acompanham a aula pelo 
tablete, computador ou celu-
lar. Trader em uma instituição 
financeira, Andres Escobar re-
força que a linguagem acessível 
e objetiva de Gabriela Bigarelli 
é um dos diferenciais do cur-
so. “É um conhecimento que 
a pessoa leva para a vida. Eu 
não sou expert, mas gosto de 
tomar vinhos e, nesse período 

de quarentena, decidi apren-
der mais sobre a bebida e não 
errar na hora de escolher um 
vinho para uma reunião com 
clientes, por exemplo, ou mes-
mo para comprar bons vinhos 
no supermercado e fazer as me-
lhores escolhas em um restau-
rante”, resume.

Uvas e técnicas de 
degustação: o básico

As aulas do curso “A Arte de 
Degustar Vinhos” serão realiza-
das mensalmente e com temas 

variados. Para acompanhar, os 
participantes receberão um kit 
com 4 amostras de diferentes 
vinhos, 2 taças e fichas técnicas 
com detalhes sobre as bebidas.

Cada sessão do curso será 
realizada pelo YouTube (os alu-
nos receberão o link), das 20 ho-
ras às 21h30. O investimento é 
de R$ 247,00 por aula, com fre-
te incluso para a cidade de São 
Paulo. As aulas são exclusi-
vas para quem está na capital 
paulista.

O projeto foi idealizado es-
pecialmente para atuais tempos 
de distanciamento físico, dando 
a oportunidade para iniciantes e 
apaixonados pelo mundo dos vi-
nhos de adquirirem informação 
confiável a partir da experiên-
cia de uma das mais premiadas 
Sommelières do Brasil.

A aula sobre a “Arte de 
Degustar Vinhos” aconteceu dia 
29 de setembro, às 20 horas,  com 
o tema “Vinhos tintos e as uvas 
Pinot Noir, Merlot, Carménère 
e Cabernet Sauvignon”. As pró-
ximas sessões acontecerão nos 
dias 27 de outubro, 24 de no-
vembro e 18 de dezembro. Os 
interessados podem acessar  
picpay.me/gabigarelli/curso, en-
viar um e-mail para contato@ 
gabibigarelli.com.br ou fazer 
contato pelo WhatsApp (11) 
97041-9988.
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Executivos, empresários e 
advogados encabeçam a demanda 
por este tipo de conteúdo, para não 
errar na hora de escolher um bom 

vinho para uma reunião com clientes

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br


