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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Expor seus argumentos na área pro�ssional. 
Não deixar as coisas estagnadas no campo 
amoroso.

A coragem mostrará o caminho da vitória 
nas atividades pro�ssionais. Encarar os pro-
blemas de frente amenizará o coração a�ito.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Possibilidades de passar ensinamentos como 
mestre, instrutor na área pro�ssional. A co-
municação ajudará ter mais espaço social e 
harmonia.

Libra - 23 set a 22 out
Início de atividade com triunfo. Tenha caute-
la nos negócios. Procure harmonizar-se com 
antigas amizades.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Descoberta de empreendimentos nas ativi-
dades pro�ssionais. Conquista de novas ami-
zades com harmonia.

Touro - 21 abr a 20 mai

No trabalho será exigido muita cautela para 
atingir metas. A sabedoria deverá ser explo-
rada no ambiente familiar.

Leão - 21 jul a 22 ago

Agir com intuição e sabedoria questões pro-
�ssionais. O exagero de proteção poderá ob-
ter con�itos internos.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Projeto e empreendimento no campo pro�s-
sional. Momento de re�exão para assuntos 
amorosos.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Possibilidade de executar várias tarefas pro-
�ssionais ao mesmo tempo. Saber escolher 
as amizades trará o equilíbrio emocional.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Aprender superar desa�os e con�itos ajuda-
rão no equilíbrio mental. Observar os familia-
res, pois conselhos ajudarão.

Virgem - 23 ago a 22 set
A autocon�ança e a energia positiva levarão 
a uma posição de che�a. O ciúme exagerado 
poderá ter desavenças e quedas.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
O equilíbrio pro�ssional chegará no momen-
to certo com harmonia. Procure olhar ao 
seu redor com olhar de felicidade e ouvir o 
coração.

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
5/2 a 
11/2

Por Naiá Giannocaro

A energia das plantas
Segundo alguns pesquisadores a�rmam, as plantas têm senti-
mentos, captam energias do ambiente, apreciam uma bela mú-
sica e possuem faculdades extra-sensoriais, tendo a capacidade 
de transmitir energias que levam ao equilíbrio do ambiente e 
proporcionam o bem-estar do nosso espírito e do nosso corpo.

Podemos usufruir dessa boa in�uência mantendo um tipo de 
planta no ambiente que tenha uma boa sintonia como seu cui-
dador.

Vejamos alguns bons exemplos:

Alfazema - Para pessoas que sofrem de insônia.

Boldo - Traz paz e serenidade.

Chicória - Forti�ca as amizades e atrai dinheiro.

Cravo da índia - Conserva os amores.

Hortelã - Refresca o espírito e nos liberta de preocupações

Louro - Atrai alegria e sucesso.

Arruda, Alecrim, Carqueja, Guiné, Manjericão - Indicadas para 
ambientes carregados. Nos servem de escudo para energia ne-
gativas.

Você já plantou a sua? Tenham uma abençoada semana!

EMPREGO CERTO, de Clau-
dio Riccioppo de Moraes (Edi-
to ra Autografia). O livro “Em-
prego Certo” é um verdadeiro 
guia para quem deseja escalar 
novos patamares na carreira e 
conquistar o tão desejado “em-
prego dos sonhos”. A obra do es-
pecialista em Recursos Humanos 
e ceo da Employability, Claudio 
Riccioppo prepara todo um ca-
minho com técnicas e conselhos 
que o acompanham em sua expe-
riência de mais de 20 anos em re-
colocação de pessoas no mercado 
de trabalho, para que o candida-
to possa ter uma ascensão profis-
sional e conquistar as melhores 
vagas. Para o autor, o novo em-
prego dos sonhos é conse quência 
de uma boa empregabilidade: 
“Se os resultados que você pre-
tende alcançar na conquista de 
um novo projeto profissional não 
estão acontecendo, tenha certeza 

que será de suma impor-
tância investir tempo em 
ferramentas”. Emprego 
Certo, ensina às pesso-
as o que elas podem fa-
zer de diferente para se 
destacar frente aos inú-
meros concorrentes: “A 
maioria das pessoas em 
busca de recolocação se 
limitam às ferramen-
tas tradicionais do pro-
cesso, ou seja caminham 
pelo mesmo trajeto de 
busca por um novo em-
prego: ficam a cadastrar 
o seu currículo na inter-
net em todos os sites de 
vagas e se dispõem so-
mente ao botão enviar 
currículo, achando que 
se candidatando com 
quantidade terão mais 
chances de serem esco-
lhidos. Isso é um gran-
de erro! Neste livro, irei 
lhe orientar como sair 

do caminho comum e conseguir 
ter acesso direto aos recrutado-
res, criando com estes um rela-
cionamento que possa lhe permi-
tir ser mais que uma folha rígida 
de papel em suas mãos”, explica. 
Em 10 capítulos, o livro aborda 
temas como: direcionamento de 
carreira, definição, elaboração 
curricular, entrevistas de empre-
go, conceitos básicos de negocia-
ção salarial, simulação de entre-
vista, LinkedIn, Job Hunting, 
Professional Branding e apre-
senta dicas valiosas de planeja-
mento de carreira. Além disso, 
a obra também busca trabalhar 
no candidato elementos emocio-
nais, como o medo e incentiva 
o leitor a ter confiança e partir 
para a ação! Emprego Certo ain-
da deixa indagações para fazer o 
público refletir e decidir qual ca-
minho trilhar.

Conheça a salada de palmito 
com atum que é sucesso em 

Campos do Jordão

O verão está aí e nada melhor 
que um prato saboroso e rápido 
para compartilhar com a família. 
Pensando nisso, o chef Bernard 
Contipelli do Restaurante Pon-
tremoli abriu o livro de receitas 
da família e ensina como prepa-
rar uma entrada que é um suces-
so em seu restaurante. A salada 
na travessa leva palmito e atum 
e serve até 20 pessoas. Então 
anote os ingredientes e se jogue 
nessa maravilha!

Friso de Palmito e atum
Por chef Bernard Contipelli

Ingredientes: 1200g de palmi-
to de palmeira real, 2 latas de 
atum sólido sem o óleo e des-
fiado, 100g de aliche, 440g de 
picles, 100ml de azeite extra 

virgem, 1 maço de salsinha (re-
serve algumas folhas para deco-
rar), suco de 2 limões, 3 ovos co-
zidos e 500g de maionese.

Modo de preparo: No pro-
cessador bata o aliche com o pi-
cles, salsinha, limão, o azeite e 

reserve. Corte o palmito em ro-
delas e distribua em uma traves-
sa para formar a primeira cama-
da, em seguida faça uma nova 
camada com metade do atum 
desfiado. Cubra a camada de 
atum com metade da mistura de 
aliche com picles batidos. Repita 

o processo fazendo uma nova ca-
mada de palmito, atum e o cre-
me de picles com aliche. Em uma 
tigela bata a maionese com um 
garfo para incorporar ar e deixar 
ela mais leve, espalhe a maione-
se por cima criando a camada fi-
nal. Finalize ralando os ovos co-
zidos por cima com algumas 
folhas de salsinha, leve para ge-
lar por pelo menos 3 horas.

Rendimento: Serve até 20 
pessoas.

Ristorante Il Cuore di 
Pontremoli
Endereço: Rua das Hortências, 
605 - Alto Boa Vista, Campos do 
Jordão.
Telefone: (12) 99794-1213 so-
mente com reservas no horário das 
13 às 21 horas (terça a domingo)
www.restaurantepontremoli.com.br
Instagram: @ilcuoredipontremoli
Facebook: @ilcuorediprontemoli
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Reconhecido pelo sucesso da 
dupla com Sorocaba, FER-
NANDO ZOR também é refe-
rência quando o assunto é pro-
dução musical. No dia, 29/1, 
Fernando deu início a uma nova 
série de conteúdos musicais 
para seus fãs, intitulado “Caixa 
Acústica”, dentro de seu canal 
do You Tube. A primeira mú-
sica escolhida para esse start é 
“Paciência”, um sucesso com-
posto por Lenine e Dudu Falcão, 
que ganhou novos arranjos e 
produção do próprio Fernando. 
A canção já está disponível nos 
perfis oficiais de Fernando Zor 
dentro das plataformas digi-
tais ou através do link http://
bit.ly/OucaAgoraPaciencia. Seu 
video clipe poderá ser conferido 
a partir das 11 horas, no canal 
do YouTube de Fernando Zor.

No sábado, 30 de janeiro, a 
cantora cristã VIRGÍNIA 
ARRUDA lançou seu mais 
novo single - Adorado. A músi-
ca está disponível nos aplicati-
vos de música e também no ca-
nal oficial do YouTube. Adorado 
é completamente diferente de 
outras músicas religiosas, mas 
traz a essên-
cia emprega-
da em todas 
as canções 
da carreira 
de Virgínia 
Arruda. Ao 
darmos o 
play, começa-
mos a sentir a 
melodia tocar 
nossa alma. A 
linha melódi-
ca digna das 
grandes divas 
do R&B nor-
te america-
no e isso, sem 
dúvida, é um 

plus para conquis-
tar também o seg-
mento secular.

A participação de 
RO DOLF FO na 
21ª edição do Big 
Brother Brasil 
surpreendeu os 
fãs, amigos e ad-
miradores da du-
pla. Extrovertido 
e engraçado, Ro-
dolffo promete 
divertir os nos-
sos dias enquan-
to estiver no rea-

lity. Porém, do lado de fora da 
casa mais vigiada do Brasil, a 
dupla Israel e Rodolffo apro-
veita para colocar em prática 
todas as estratégias para o lan-
çamento da primeira parte do 
DVD, que teve participações 
especiais de Marcos e Belutti, 

Hugo e Vitor e Matheuzinho. 
“Aqui e Agora - Volume 1”, 
com 9 faixas, está disponível 
em todas as plataformas digi-
tais desde o dia 29 de janeiro.

Na última terça-feira (2) a 
Netflix revelou novidades den-
tro da sua produção brasileira 
não roteirizada, dando continui-
dade ao sucesso de reality shows 
e séries documentais em todo o 
mundo. “É o Amor”, protagoni-
zado por ZEZÉ DI CAMARGO 
E WANESSA CAMARGO, se 
somam às novas atrações. Mas 
amor de pai e filha quem mos-
tra mesmo é Zezé Di Camargo e 
Wanessa Camargo, na série do-
cumental “É o Amor”, que será 
gravada na linda fazenda da fa-
mília em Goiás. Com amigos e 
artistas brasileiros, os dois con-
versam sobre laços familiares e 
música, enquanto abrem os bas-
tidores de uma relação fami-
liar festejada por todo o Brasil.  
Wanessa está ansiosa para mos-
trar aos fãs a sua vida ao lado 
do pai.
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