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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Abrir o conhecimento de ideias  para metas 
profissionais. O romance precisa de motiva-
ção. Anime-se. Dores de cabeça e enxaqueca.

O brilho da sua sabedoria enriquecerá a par-
te profissional. Não descuide de seu amor. 
Aproveite! Sensibilidade nas mãos.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A prudência mostrará o caminho correto no 
trabalho. Utilizar a paciência no convívio fa-
miliar. Verificar a saúde.

Libra - 23 set a 22 out
Descartar algo desnecessário para entrada 
de novos projetos. Melhorias no relaciona-
mento amoroso. Sensibilidade na pele.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Momento de várias atividades ao mesmo 
tempo no trabalho. A indecisão poderá tra-
zer complicações na vida social. Problemas 
nos maxilares.

Touro - 21 abr a 20 mai

O direcionamento nas atividades profissio-
nais trará grande benefício.  A autoestima 
ajudará nas decisões no amor. Desgaste nas 
pernas.

Leão - 21 jul a 22 ago

Mudança rápida na profissão. Tenha caute-
la. Manter o bom humor no relacionamento 
amoroso. Cuidar da circulação.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A liderança no trabalho aumentará sua credi-
bilidade. Hora de assumir um compromisso 
duradouro. Problemas de coluna.

Aquário - 22 jan a 19 fev

A hora da colheita chegará com sucesso to-
tal. Aproveite a sua amizade com humildade. 
Saúde perfeita.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Usar a intuição nas escolhas profissionais. 
O excesso de proteção no amor, poderá ser 
prejudicial. Verificar o estômago.

Virgem - 23 ago a 22 set
Trabalhar com energia positiva ajudará no 
desempenho. Momento de reflexão na vida 
amorosa. Problemas no intestino.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
O equilíbrio chegará na hora certa. Não de-
sista! O julgamento familiar será necessário. 
Verificar diabete.

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
13/11 a 

19/11

Por Naiá Giannocaro

Shiatsu Express (Quick Massagem)
A arte da massagem é tão antiga quanto o próprio homem, instintivamente o ho-
mem tocou as partes doloridas de seu corpo, para aliviar dores sintomáticas.

O shiatsu diminui as tensões através de uma estimulação sistemáticas. Shiatsu sig-
nifica dedo (Shi), pressão (atsu): e de uma maneira geral é estimulação do corpo 
com as mãos e os dedos. A massagem ajuda a colocar a pessoa em harmonia com 
o todo.

É aconselhável o paciente a dividir seu cotidiano em quatro atividades: pensar, 
mover, comer e dormir.

A pessoa que pensa, se move, come e dorme bem, está apta a manter-se das cons-
tantes mutações que constituem a vida, este é o segredo da felicidade.

Tenham uma abençoada semana.

Yoga em casa: aprenda como começar a praticar

Não é segredo que o Yoga traz 
benefícios para a saúde. A práti-
ca milenar reduz o estresse, com-
bate a ansiedade, aumenta a con-
centração, cria força, aumenta a 
flexibilidade e ajuda a prevenir 
lesões. Além disso, essa é uma 
das práticas mais democráticas 
que existem, todas as pessoas po-
dem praticar Yoga. Grande ou 
pequeno, jovem ou idoso, flexível 
ou não, qualquer um que queira 
pode começar a praticar - e pode 
fazê- lo no conforto de casa.

De acordo com a pioneira em 
acessibilizar a prática de Yoga 
no Brasil através da internet, 
Priscilla Leite, afirma que essa 
arte milenar nos ajuda a ouvir o 
que o nosso corpo precisa, a mo-
ver-se em nosso próprio ritmo e a 
desenvolver intuição sobre quais 
sequências, ou posturas preci-
samos e desejamos fazer em um 
determinado dia. “Se você está 
cansado pode fazer uma aula 
mais relaxante, já se você esti-
ver mais animado, uma aula de 
flow poderá ser muito mais sa-
tisfatória. Durante o período da 
manhã uma prática mais ener-
gética te deixará mais dispos-
to e a noite o ideal é que seja fei-
ta uma aula mais restauradora e 
calmante, o que é fantástico para 
aqueles que praticam o Yoga em 
casa”, Explica a professora, que 
hoje possui o maior canal de Yoga 
do Brasil no Youtube, o Pri Leite 
Yoga com aulas gratuitas para to-
dos os níveis e propósitos.

Uma dica que a profissional 

dá para aqueles que querem co-
meçar a praticar Yoga em casa é 
tentar cultivar uma atitude lú-
dica e de aceitação. “Estar pre-
sente durante a prática significa 
permitir-se estar ciente de quais-
quer sensações físicas, emoções e 
pensamentos que estão surgindo 
no momento. Tente ser criativo e 
espontâneo. Se você olhar para a 
prática com um senso de curiosi-
dade, em vez de autojulgamento 
ou competitividade achará mais 
fácil se motivar para a aula - e es-
tará mais presente quando prati-
car”, finaliza a Yogini.

Ficou com vontade de apren-
der? Veja algumas dicas que a 
professora listou para aqueles 
que desejam começar a fazer 
Yoga no conforto do seu lar.

1. Escolha um lugar confortável
A grande vantagem de Yoga é 

que ela é uma prática que pode 
ser feita em qualquer lugar, mas 
seria muito melhor se você tives-
se um espaço em sua casa onde é 
mais calmo, relaxante, onde você 
não vai ser incomodado duran-
te a sua prática. Tudo o que você 
precisa garantir é que seu espaço 
esteja, de preferência, bem venti-
lado e longe de móveis ou objetos 
pontiagudos. Se quiser pode ser 
bom e até útil criar uma atmosfe-
ra com uma vela ou um incenso.

2. Pratique com o estômago 
vazio

As posturas de Yoga são 
sempre bem praticadas com o 

estômago leve ou vazio por cau-
sa das diferentes torções. Tente 
manter um intervalo de 1-3 ho-
ras entre suas refeições e sua 
prática.

3. Não se preocupe com roupas
Minha dica é sempre optar 

por roupas soltas e confortáveis. 
Sem dúvidas você pode fazer 
Yoga como preferir, no entanto, 
deixar de lado roupas apertadas 
e acessórios excessivos pode fa-
zer da sua prática um momento 
mais relaxante.

4. É o seu próprio corpo, en-
tão seja gentil com ele

Comece com a Yoga simples 
e fácil. Respeite seu corpo indo 
devagar, ou você pode acabar 
se machucando. Deixe as pos-
turas mais difíceis quando você 
já estiver seguro em fazê-las. 
Sempre observe seus limites e, 
especialmente, esteja atento às 
áreas vulneráveis de seu corpo, 
como: joelhos, quadris, coluna e 
pescoço. Se você sentir qualquer 
sensação dolorosa, ajuste, suavi-
ze, saia da postura se precisar. 
Não force.

5. Seja consistente
É essencial se regular em 

sua prática de Yoga. Torná-la 
parte de sua rotina diária ajuda-
rá a transformá-la em um hábi-
to. Mesmo que seja uma vez por 
semana já fará diferença na sua 
saúde e bem-estar. Priorize o 
que funciona pra você, seja ho-
nesto, estabeleça metas realistas 
e faça o que puder. Uma práti-
ca de Yoga de 10 minutos ainda 
é uma prática e, definitivamen-
te conta.

6. Faça do tempo de Yoga um 
“momento de diversão para 
a família”

Quando você pratica sozi-
nho, pode ficar entediado depois 
de um tempo, ou você pode sim-
plesmente ficar com preguiça 
de praticar. Experimentar fazer 
Yoga com sua família ou amigos, 
além de ser benéfico para a saú-
de de todos, também poderá es-
treitar os laços.

Foto: Divulgação

Pri Leite dá dicas de como a prática que ajuda a cultivar a paz, plena 
consciência e boa forma pode ser feita dentro de casa e com segurança

Bolhas nos pés? Saiba como 
tratar e evitar o problema

Quem já teve uma bolha no 
pé sabe o quanto é incômodo, o 
problema traz dor e desconforto 
para os que praticam exercícios 
e, até para quem usa um calçado 
novo ou inapropriado para reali-
zar as tarefas do dia a dia. As le-
sões são provocadas por conta do 
atrito entre a pele e algum obje-
to, geralmente a meia ou o pró-
prio sapato. A fricção faz com 
que a camada superior da pele 
(epiderme), se descole e a bolha 
se forma entre duas camadas de 
pele (derme e epiderme).

Segundo a podóloga Malú Pi-
nheiro, coordenadora técnica da 
Doctor Feet: o formato dos pés, al-
gumas deformidades ortopédicas, 
joanetes e outros podem fazer com 
que algumas pessoas e determina-
das áreas do pé tenham mais atri-
to com os calçados ou com o solo, 
facilitando o aparecimento da le-
são. “Queimaduras por frio ou ca-
lor também podem propiciar a for-
mação de bolhas”, pontua.

E atenção, a bolha nunca 
deve ser estourada porque isso 
aumenta o risco de infecção da 
pele. “Normalmente, a bolha é 

produzida pelo corpo para prote-
ger os tecidos da pele que estão 
inflamados. Assim, ela evita pan-
cadas no local e protege contra 
a entrada de vírus e bactérias”, 
alerta a especialista.

Para prevenir o aparecimen-
to delas, o ideal é usar proteto-
res especiais para bolhas, exis-
tem modelos de tecido, silicone 
e gel, adaptados para diversas 
áreas dos pés como: dedos, ten-
dão e plantas. “Mas, se já hou-
ver a bolha, é importante prote-
gê-la com um curativo que não 
grude. Pode ser gaze coberta por 

vaselina líquida, para manter 
a área longe de eventuais atri-
tos e contaminação”, recomen-
da Malú, acrescentando que, se a 
bolha for muito grande, doloro-
sa, ou estiver com alguma secre-
ção, é fundamental procurar um 
dermatologista pois o tratamen-
to pode envolver medicamentos, 
como antibióticos. “Geralmente, 
a pele começa cicatrizar com o 
tempo e o líquido é reabsorvido 
pelo nosso organismo, a lesão se 
transforma em uma casquinha e 
uma pele nova aparece no local”, 
finaliza.
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Como preparar sua empresa 
para o e-commerce e para 

ambientes de negócios on-line

A internet tem sido o espa-
ço mais vantajoso para compras 
e negócios, tanto para empreen-
dedores, quanto os consumido-
res. Segundo a pesquisa do eBit, 
no primeiro semestre de 2020 o 
cenário dessa área teve o maior 
crescimento em 20 anos, com um 
aumento de 47%. Mas ainda as-
sim, antes de iniciar os traba-
lhos com algum e-commerce ou 
marketplace, é necessário tomar 
cuidado e levantar estratégias 
para alcançar o público desejado.

O diretor executivo da COAN 
Consultoria Contábil, Fábio 
Barretta, conta quais são as van-
tagens e desvantagens de come-
çar a empreender na internet. 
“Antes de qualquer decisão, é 
fundamental ter uma estratégia 
de negócio e conhecer bem o seu 
produto ou serviço antes de pu-
blicá-lo na web. Caso essa empre-
sa já tenha uma boa base off-line, 

pode ser mais vantajoso ainda co-
locar em prática um e-commerce, 
já que esse produto já tem aceita-
ção no mercado”, ele relata.

No Brasil atual há grande 
estrutura disponível, para qual-
quer pessoa que opte por iniciar 
um negócio nesse meio. Além de 
boas opções de internet, há sis-
temas bancários criados espe-
cialmente para esse ambiente 
e, para que pessoas sem gran-
de conhecimento em contabili-
dade e finanças possam realizar 
os processos de forma simples. 
Os sistemas integrados também 
têm grande serventia, como o 
de contabilidade que é integra-
do com o de gestão financeira, 
idealizado pela COAN.

Mas também há regras para 
manter um negócio, mesmo on - 
line. Segundo Fábio, para que o 
empresário não tenha proble-
mas com o e-commerce é neces-
sário registrar o domínio do site e 
também a marca no INPI evitan-
do que, futuramente outras em-
presas tentem requerer direitos 

dessa marca ou pedir direitos au-
torais, assim evitando ações por 
plágio. 

Outro ponto do cenário que 
deve ser destacado é a necessi-
dade de profundo conhecimen-
to do público alvo, pois dessa 
forma impactar o consumidor 
através do impulsionamento de 
propagandas no Google e em re-
des sociais, é ainda mais sim-
ples e eficiente. Essa parte pode 
ser idealizada por um profissio-
nal especialista em Marketing 
Digital, pois além de produzir 
conteúdo relacionado, também 
pode realizar pesquisas relacio-
nadas ao público.

“Hoje em dia, o atendimento 
ao cliente também é marketing, 
por isso é essencial não se es-
quecer de prestar todo o supor-
te aos consumidores, seja pela 
web ou pelo telefone. As redes 
sociais também são excelentes 
meios de solução de problemas 
para evitar que o cliente tenha 
alguma insatisfação e a publi-
que”, Fábio finaliza.

Como evitar golpes de cartões de crédito
Seguem algumas medidas protetivas a fim de evitar ao máximo o acontecimento destas fraudes:

•Não registre a senha em qualquer local, principal-
mente no próprio cartão, o recomendado é que não 
seja uma senha sequencial e que seja feita sua me-
morização;

•Não aceite ajuda de estranhos em caixas eletrônicos;

•Comunicação imediata ao Banco caso o cartão fique 
preso no caixa eletrônico;

•Instalação de um bom antivírus em seu PC (os me-
lhores muitas vezes são pagos);

•Não passar informações como RG e CPF, nomes dos pais 
e dados do cartão em ligações que dizem estar fazendo 
atualização de cadastro ou outras alegações que solici-
tem estas informações;

•Muita atenção no preenchimento de dados em 
cupons para sorteios, pois depois de sorteado nin-
guém sabe onde as urnas vão parar;

•Cartões quebrados ou vencidos devem ser inutiliza-
dos, geralmente as próprias instituições financeiras 
possuem trituradores destinados a este fim;

•Ao eliminar extratos bancários ou faturas de cartões, 
certifique-se de que não ficou nenhum dado amos-
tra, recomenda-se rasgar os papéis em pedaços pe-
quenos;

•Guarde o cartão em local seguro onde apenas você 
tenha acesso, pois muitas vezes a clonagem ocorre 
por pessoas bem próximas;

Se mesmo assim ocorrer a clonagem, então deve-se 
o mais rápido possível entrar em contato com a ins-
tituição financeira e solicitar o bloqueio do cartão, se 
dirigir a uma delegacia para fazer o Boletim de Ocor-
rência e posteriormente solicitar o ressarcimento de 
valores, caso tenha sido lesado, pois como já visto a 
responsabilidade é do Banco.
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