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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Momento de decisão com sabedoria no tra-
balho. Saber discernir suas amizades com hu-
mildade. Sensibilidade no estômago.

Descartar algo desnecessário para ter suces-
so profissional. Novo ciclo de amizades com 
clareza e união. Sensibilidade na pele.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Utilizar a razão nas atitudes profissionais. A 
sensibilidade com entes queridos trará har-
monia. Cuidado com stress.

Libra - 23 set a 22 out
Possibilidade de ganho financeiro com pro-
jetos. Instabilidade no relacionamento amo-
roso. Cuide do seu humor.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Usar jogo de cintura para assuntos profis-
sionais. Muito afeto com a pessoa amada. 
Retenção de líquido.

Touro - 21 abr a 20 mai

A energia do Sol ajudará vencer no trabalho. 
A humildade ajudará manter o equilíbrio no 
amor. Problemas cármicos.

Leão - 21 jul a 22 ago

O otimismo ajudará chegar a vitória no tra-
balho. O amor com humildade ajudará na re-
lação. Não abusar da alimentação.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Chance de viajar a negócios com ótimos ga-
nhos. A atitude correta mostrará o equilíbrio 
familiar. Desgaste nas pernas e pés.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Abrir a mente para novos talentos no traba-
lho. A carência poderá afetar o estado emo-
cional. Dores de cabeça.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Conquista de projetos com ganhos financei-
ros no trabalho. Aproveite o momento com 
pessoas de bom astral. Boa saúde.

Virgem - 23 ago a 22 set
O equilíbrio chegará com harmonia no tra-
balho. Momento de observação na relação 
amorosa. Verificar a pressão arterial.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A luz profissional surgirá no seu caminho. 
Cautela para lidar com o estado afetivo. 
Rever a saúde.

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
4/12 a 
10/12

Por Naiá Giannocaro

Cromoterapia
O objetivo desta técnica é atuar diretamente nos centros de força, procurando 
reativá-los e reequilibrá-los. 
É um tratamento da terapia holística realizada com ajuda de um aparelho próprio 
com projeção de lâmpadas, especificamente no corpo físico.
Luzes coloridas, sendo que cada uma dessas cores tem sua função e qualidade, 
atuando sobre o corpo físico e energético, produzindo efeitos diferenciados.

Pode ser utilizado para o tratamento de inúmeras disfunções orgânicas. As cores 
agem como calmante: repousante e refrescante. Essa forma de energia manifes-
ta-se em três partes do nosso corpo: o corpo físico, o corpo emocional e o corpo 
espiritual.
Com isso, a aura (é o campo de luz e de energias emocionais, astrais e espirituais 
que envolvem o ser humano)e, os chakras (centro sutil de luz e energia) ganham 
um significado especial. 

Como aproveitar o final de ano 
sem estragar a dieta

Final de ano é época de con-
fraternizações, Natal, réveillon 
e muita comilança. Mesmo em 
meio a pandemia, muitas pessoas 
não deixarão os eventos passarem 
em branco. Mas, além dos cuida-
dos habituais com a Covid-19, é 
importante ficar atento com a 
alimentação neste período, prin-
cipalmente porque houve uma 
mudança na rotina alimentar du-
rante a quarentena.

Um levantamento feito por 
um grupo de pesquisadores das 
áreas de Endocrinologia, Psi co-
logia e Patologia apontou que 
23% dos entrevistados ganha-
ram peso e 17% relataram que 
ema greceram. “Notamos muitas 
alterações nos hábitos alimen-
tares, seja no aumento da inges-
tão de alimentos, como na per-
da de apetite”, confirma a dra. 
Claudia Chang, pós-doutora em 
En docrinologia e Metabologia 
pela USP e membro da Sociedade 
Bra sileira de Endocrinologia e 

Me tabologia (SBEM).
No entanto, segundo ela, 

mesmo quem foi regrado com a 
alimentação neste ano tumultu-
ado, não resiste à tentação e aca-
ba se deixando levar pelas deli-
ciosas iguarias, sem pensar nas 
consequências. “A dica é tentar 
o equilíbrio, não se privando do 
prazer de comer, mas sem exage-
ros”, reforça a endocrinologista.

Mas, se você é daqueles que 
não abre mão da dieta, mesmo 
nesta época, confira as suges-
tões da dra. Claudia Chang para 
não sair da linha:

Sanduíches

Você pode usar a criatividade 
e fazer diferentes opções de san-
duíches. Dá para preparar, desde 
o básico lanche de peito de peru, 
até optar por outros ingredien-
tes, como: alface, tomate, milho, 
cenoura picada, frango desfiado 
e queijo branco. Dê preferência 

ao pão light ou ao integral, rico 
em fibras. Evite usar molhos, 
maionese ou manteiga.

Salgados

Quem não gosta de um sal-
gado? Esse é o tipo de item que 
está sempre presente em reuni-
ões de amigos. Opte pelos assa-
dos, como: empanadas, pães de 
forno, esfirras, empadas, qui-
ches, entre outros. Mesmo sendo 
calóricos, são mais saudáveis do 
que os salgados fritos, como: co-
xinha, quibe, croquete, bolinha 
de queijo, risole, entre outros.

Bebidas

Tomar bebida alcoólica nas 
festas de final de ano é pratica-
mente uma tradição, até mesmo 
para quem não tem costume de 
beber. Dê preferência ao gim e ao 
saquê, que são menos calóricos. 
Se você não resiste a um bom vi-
nho, escolha os mais secos. Se for 
de cerveja, fique com as escuras. 
Ainda assim, não exagere, pois o 
álcool em excesso causa desidra-
tação, inchaço e alterações no fí-
gado. O ideal é intercalar a bebi-
da com água, o que irá amenizar 
a desidratação e o mal-estar.

“Vale lembrar que a alimen-
tação deve ser prazerosa. Se 
você tem o hábito de comer ce-
reais, legumes, frutas e verdu-
ras, consome água com frequên-
cia, e pratica atividade física 
regular, não se prive de comer 
alguns alimentos que não estão 
na sua rotina. Apenas use o bom 
senso e tenha moderação”, fina-
liza a especialista.
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Aproveite as festas de fim de ano sem sair da dieta

Waze lança iniciativa de 
apoio a pequenas empresas

O ano de 2020 foi particular-
mente desafiador para os peque-
nos negócios, com muitas em-
presas precisando reduzir custos 
pela suspensão dos comércios 
devido às medidas para comba-
te à pandemia da Covid-19. Com 
a temporada de compras de fim 
de ano, o Waze anuncia uma 
nova iniciativa para ajudar es-
ses empreendedores.

Lançada nesta semana, o 
Waze está oferecendo a oportuni-
dade para comerciantes e lojistas 
contribuírem com informações 
sobre seus estabelecimentos, 
como: endereço comercial, con-
tatos e horários de funcionamen-
to, por meio de um formulário 
simples. O prazo para envio é até 
7 de janeiro de 2021 e, os dados 
compartilhados serão adiciona-
dos à plataforma pela comunida-
de de editores de mapa voluntá-
rios. As atualizações orientarão 

usuários em todo o País para fa-
cilitar a navegação até esses pon-
tos - incentivando o consumo no 
comércio local durante a tempo-
rada de compras.

Esta campanha faz parte do 
plano de resposta da empresa à 
COVID-19, um programa que 
permite ao Waze encontrar no-
vas maneiras de posicionar seus 
produtos e a plataforma para 
atender demandas dos grupos 
economicamente mais afeta-
dos e possibilitar que trabalha-
dores, usuários e parceiros re-
tribuam às organizações de sua 
preferência.

“Sabemos que as pequenas 
empresas foram duramente im-
pactadas pela pandemia”, diz 
Dani Simons, Head de Parcerias 
para o Setor Público no Waze. 
“No início do ano, incluímos 
pins nos mapas para ajudar os 
negócios locais a indicarem ser-
viços drive-thru e de retirada 
sem contato, o que deu aos mo-
toristas alternativas mais segu-
ras para compras de mantimen-
tos e de refeições para viagem. 
Nossa ideia é facilitar o acesso 
dos usuários a esses locais para 
apoiar a economia de pequenas 
empresas locais nesta época do 
ano”.

Pequenos empresários que 
desejam compartilhar infor-
mações atualizadas ou não ma-
peadas sobre seus estabeleci-
mentos comerciais com o Waze 
podem preencher o formulá-
rio: https://docs.google.com/for-
ms/d/1aRXIfOsXsTh84vjPZ5b-
d2z9kg8kqjtkoaimIOm9HD8U/
edit?ts=5f875c08&gxids=7826
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Natal com 13º menor deve fazer comércio 
paulista crescer apenas 1% em dezembro

Mesmo em um ano marcado 
por incertezas na economia, o 
mês mais importante do comér-
cio deve registrar crescimento 
de apenas 1% nas vendas em re-
lação a 2019, estima a Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Varejista (PCCV) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) - já le-
vando em conta a volta à Fase 
Amarela do Plano São Paulo, 
anunciada pelo governo esta-
dual na última segunda-feira 
(30).

Apesar de positivo, este 
crescimento poderia ser muito 
maior (cerca de 10%), se a in-
jeção do décimo terceiro salário 
na economia, em 2020, seguis-
se os mesmos padrões de 2019 
e, além disso, se o auxílio emer-
gencial do governo federal ti-
vesse mantido seu valor inte-
gral de R$ 600 até dezembro. 
Levando em conta todos es-
tes parâmetros, a alta prevista 

pela Federação não pode ser 
comemorada.

Enquanto, em 2019, as famí-
lias paulistas gastaram R$ 15,3 
bilhões, do valor do décimo ter-
ceiro recebido, no consumo nes-
ta época do ano. A previsão ago-
ra é que, este montante seja de 
R$ 10,3 bilhões - ou seja, R$ 4,9 
bilhões a menos na economia, o 
que significa uma redução ex-
pressiva de 32,4%.

O dado mais surpreenden-
te é que o resultado do comér-
cio paulista deve ser encabeçado 
por duas atividades que normal-
mente não estão ligadas às com-
pras de Natal: as lojas de mate-
riais de construção - que devem 
vender 43% a mais neste dezem-
bro, do que no mesmo mês do 
ano passado e, as de autopeças e 
acessórios para veículos (25%).

Em um momento de atenção 
por causa do aumento de casos 
de Covid-19, em que as festas 
de fim de ano tendem a aconte-
cer com maiores restrições, os 

supermercados também vão fa-
turar mais: 15%, resultado que 
consolida um ano aquecido por 
causa da quarentena. A porcen-
tagem é a mesma para lojas de 
móveis e decoração, também 
impactadas pelo isolamento 
social.

Entre os destaques negati-
vos, estão as lojas de roupas e 
calçados, que vão vender 37% a 
menos do que em dezembro de 
2019, e as concessionárias de ve-
ículos, cuja previsão é de queda 
de 14%.

A melhora em 1% nas ven-
das se deve também ao fato de 
que os preços de produtos, ge-
ralmente demandados para pre-
sentes de Natal cairão 2,48% 
em 2020. Enquanto itens como: 
computadores (19,7%), joias 
(17,01%) e televisores (11,36%) 
estão significativamente mais 
caros, os artigos de vestuário es-
tão 6,81% mais baratos, mes-
ma situação dos brinquedos 
(-8,14%).

Taubaté recebe a 1ª Feira 
Gastronômica do Torresmo

Nos dias 4, 5 e 6 de dezem-
bro, das 12 às 22 horas, a cida-
de de Taubaté, no interior de SP, 
recebe a 1ª Feira Gastronômica 
do Torresmo, com os melhores 
produtos de porco, como: joe-
lho, costelinha, “pururuca” e 
as mais diferentes opções de ba-
con. O evento acontece no Auto 
Shopping Taubaté - Avenida 
Dom Pedro I, 7.231 - Estoril.

Além dos 28 food trucks va-
riados, o chef Adan Garcia le-
vará o que há de melhor e mais 
inusitado quando falamos de 
carne suína, como: torresmo 
mineiro, torresmo de rolo, tor-
resmo recheado, entre outras 
delícias.

A 1ª Feira Gastronômica do 
Torresmo terá também mais de 
100 rótulos de cervejas especiais, 
com diferentes estilos e sabores.

Para os amantes do típi-
co doce espanhol, as opções va-
riam do tradicional churros de 
doce de leite ao morango com 
Nutella entre outras combina-
ções. São mais de 60 combina-
ções de churros, além do deli-
cioso ChurVete, uma mistura 
inusitada de uma casquinha de 
churros, crocante, recheada ao 
seu gosto e um sorvete italiano 
por cima. E, não faltarão os tra-
dicionais hamburgueres artesa-
nais, milkshakes, crepes rechea-
dos e diversas comidas especiais.

A entrada e as atrações cul-
turais são gratuitas para toda a 
família. Os alimentos que forem 

consumidos são pagos a par-
te. Os preços dos lanches e pra-
tos variam entre R$ 10,00 e R$ 
50,00.

Vale ressaltar que a 1ª Feira 
Gastronômica do Torresmo se-
guirá os protocolos no com-
bate ao Covid-19, com: uso 
de máscara, álcool em gel e 

distanciamento social. Primeira 
Feira Gastronômica do Tor res-
mo em Taubaté acontece no 
Auto Shop ping Taubaté - Ave-
nida Dom Pedro I, 7.231 - Es-
toril, Taubaté - Entrada fran-
ca. Estacio namento: R$ 8,00 - O 
evento aceita todos os cartões de 
débito e crédito.
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