
São Paulo, 19 de fevereiro de 2021 - Página 5- Imóveis

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Coloque a razão em primeiro lugar para re-
solver assuntos profissionais. Agir com a 
emoção assuntos familiares poderá trazer 
conflitos.

Seguir com firmeza novo direcionamento na 
área profissional. Pensamento positivo para 
melhoria na vida sentimental.

Câncer - 21 jun a 20 jul
No trabalho terá grande êxito com satisfa-
ção. A boa saúde mental ajudará discernir 
escolhas.

Libra - 23 set a 22 out
A dúvida na área profissional não resultará 
bons resultados. Procure selecionar as boas 
amizades.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Há tempo para colocar assuntos profissio-
nais em prática. Procure harmonizar-se com 
as amizades.

Touro - 21 abr a 20 mai

Julgue o que for realmente necessário no 
campo profissional. A cobrança familiar po-
derá trazer algum aborrecimento.

Leão - 21 jul a 22 ago

Não guarde sua emoção, pois ajudará na ati-
vidade profissional. Um bom diálogo com a 
pessoa amada obterá bons resultados.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Fechamento de ciclo para início de outra ati-
vidade. Na vida social haverá tranquilidade 
com sabedoria.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Usar a criatividade para controlar a emoção 
no trabalho. Procure expor os sentimentos 
na relação amorosa.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
A coragem mostrará a chegada do objetivo. 
Confie. A sensibilidade no campo amoroso 
trará equilíbrio emocional.

Virgem - 23 ago a 22 set
A liderança no trabalho exigirá muito esfor-
ço.  A boa comunicação resultará em felicida-
de no amor.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
O brilho da estrela mostrará descoberta na 
profissão. O otimismo manterá a união no re-
lacionamento familiar.

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
19/2 a 

25/2

Por Naiá Giannocaro

Sofrer influências...
Todos os seres emanam vibrações com características di-
ferentes no plano espiritual e físico.

O homem constrói várias formas de pensamentos ao seu 
redor. Basta se policiar nas atitudes e julgamentos, pois 
afetarão o estado emocional.

Às vezes questionamos o porquê vivenciar uma fase com-
plicada ou até de sofrimento, isto ocorre, pois, a pessoa 
não está entendendo a visão espiritual no corpo físico.

As dificuldades são instrumentos para a nossa evolução e 
as pedras são colocadas na estrada, para que os desafios 
sirvam para o aprimoramento intelectual. 

As influências positivas ou negativas só entrarão em sua 
vida, se for com sua permissão.

Então procure viver em harmonia no seu coração.

Tenham uma abençoada semana!

Aprenda cinco posturas básicas 
de Yoga para fazer em casa

Pela primeira vez na histó-
ria, os brasileiros precisaram 
curtir um Carnaval sem bloqui-
nhos, aglomerações, fantasias, 
purpurina e, para os amantes 
da folia, a ideia do cancelamento 
da festa mais badalada do País 
pode ter deixado muita gen-
te triste, mas foi possível apro-
veitar a semana de Carnaval 
no aconchego do lar realizan-
do atividades simples, criativas 
que fazem bem para saúde e pro 
bem-estar: o Yoga uma excelen-
te opção.

De acordo com a precurso-
ra do Yoga on-line no Brasil, 
Priscilla Leite, a atividade re-
duz o estresse, combate a ansie-
dade, aumenta a concentração, 
cria força, aumenta a flexibili-
dade, ajuda a prevenir lesões 
e ainda tem muitos benefícios 
inumeráveis. “O Yoga é uma 
prática completa, que traz inú-
meros benefícios para a mente 
e o corpo, além de ser democrá-
tica, afinal, a atividade pode ser 
praticada por todas as pessoas, 
pode ser realizada em qualquer 
lugar, já que você não necessita 
de nenhum equipamento espe-
cífico”, destaca a yogini, criado-
ra do Canal Pri Leite Yoga, no 
YouTube que oferece aulas gra-
tuitas de Yoga em português.

A maneira mais fácil de co-
meçar a praticar o Yoga é atra-
vés das posturas mais simples. 
Por isso, Pri Leite listou cin-
co posturas básicas de Yoga que 
você pode fazer durante a fol-
guinha em sua casa pra depois 
voltar à rotina cheio de energia! 
Confira:

1- Postura da Criança:

A postura da criança é ideal 
para aqueles que precisam de-
sacelerar e relaxar após um dia 
cansativo. Simples de ser reali-
zada, ela ajuda a fortalecer o sis-
tema imunológico, sistema ner-
voso e parassimpático.

Veja como fazer: Sente-se 
sobre os seus joelhos e os sepa-
re em uma distância maior que 
a dos quadris. Devagar cami-
nhe o corpo para frente até en-
costar a testa no tapete. Relaxe 
profundamente e se conecte 
com sua respiração. Fique nes-
ta posição por alguns segundos 

e sinta os benefícios do seu cor-
po relaxado!

2 - Postura da Crescente

Essa postura de Yoga auxi-
lia no fortalecimento dos glú-
teos e dos quadríceps, dando aos 
quadris um bom alongamento. 
Além disso, essa asana também 
ajuda a abrir os ombros, pul-
mões e peitos, alongando-os. E 
por fim, ela também tem como 
benefício melhorar o equilíbrio 
corporal, aumentar a capacida-
de de concentração e até mesmo 
aliviar dores no nervo ciático.

Veja como fazer: Em pé, 
leve o joelho esquerdo em dire-
ção ao peito e depois deslize-o 
para trás, é importante que o jo-
elho direito não passe do calca-
nhar direito. Inspire e levante 
o torso. Em seguida, levante os 
braços acima da cabeça, com as 
palmas das mãos voltadas uma 
para a outra. Expire, você po-
derá sentir um alongamento na 
região frontal das pernas e nos 
quadris. Mantenha a postura 
por alguns segundos. E depois, 
repita a postura com a perna es-
querda para frente.

3- Postura do Guerreiro II

A postura do Guerreio II é 

uma postura forte como indi-
ca o próprio nome; a sua prá-
tica desenvolve firmeza, esta-
bilidade e determinação. Esta 
asana fortalece as pernas, ajuda 
no alinhamento da coluna, ali-
via dores na lombar e ajuda no 
aumento da capacidade pulmo-
nar através da expansão do tó-
rax e acompanhada de um mu-
dra, pode ajudar no aumento da 
concentração.

A asana na imagem acima se 
refere a Postura do Guerreiro 2 
em conjunto com o mudra gyan 
mudra que tem como objetivo 
reduzir a tensão e aumentar o 
nível de concentração. Essa pos-
tura é bastante calmante e espi-
ritualmente desperta.

Veja como fazer: Em pé, 
abra as pernas e deixe os pés 
bem firmes sobre o chão, o peso 
do corpo deve ser bem distribu-
ído pelos dois pés. Depois, leve 
o joelho direito para frente fle-
xionando-o sem deixar passar 
do calcanhar e abra as mãos 
com a coluna ereta. Leve as pal-
mas das mãos para cima e jun-
te o seu dedo indicador com o 
polegar. Foque a sua atenção 
no seu dedo médio a sua fren-
te. Mantenha a respiração pro-
funda, soltando os ombros e re-
laxando os pontos de tensão do 
corpo e depois faça o outro lado. 
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A Professora de Yoga Priscilla Leite listou algumas posturas 
que vão ajudar a viver dias de relaxamento no conforto do seu lar

Associação Comercial de São Paulo 
cria o Portal do MEI

Os milhares de comerciantes 
ou prestadores de serviços asso-
ciados da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), que quiserem 
se tornar um Microempreendedor 
Individual (MEI) e saírem da in-
formalidade poderão contar com 
mais um benefício. Foi lançado na 
última semana o Portal do MEI 
(www.portaldomei.com.br), plata-
forma desenvolvida especialmen-
te para atender às necessidades 
de empreendedores formalizados 

ou que buscam a regularização de 
suas empresas.

Para os empreendedo-
res ainda não formalizados, o 
Portal do MEI os ajudará a sair 
da informalidade de forma sim-
ples e rápida. Além disso, esses 
novos MEIs serão incluídos na 
maior comunidade de empre-
endedores da cidade - ou seja, 
a ACSP -, ingressando em uma 
grande rede de relacionamen-
to e networking, capaz de abrir 

portas e gerar oportunidades de 
novos negócios.

Por meio de um breve ca-
dastro, a plataforma permite o 
agendamento de uma consulto-
ria com a equipe da ACSP para 
os empreendedores informais 
poderem abrir sua MEI, bem 
como receber todas as demais 
orientações necessárias.

Para saber mais sobre o 
Portal do MEI acesse: www. 
portaldomei.com.br

Campanha em prol da Educação 
também atua no combate à fome 

e na prevenção da Covid-19
A pandemia provocada pela 

Covid-19 gerou enormes impac-
tos na área da Educação e afe-
tou fortemente estudantes, es-
pecialmente os de famílias mais 
vulneráveis, e instituições de 
ensino. 

Sempre preocupada com a 
Educação, a Legião da Boa Von-
tade (LBV) atua há décadas, por 
meio de diversas ações, para 
ajudar a garantir esse direito 
tão importante e necessário às 
crianças e aos jovens. Para tan-
to, ela conta com o apoio de seus 
colaboradores, voluntários, ami-
gos e parceiros e o imprescindí-
vel suporte dos meios de comu-
nicação na divulgação de suas 
iniciativas socioeducacionais, a 
exemplo da Campanha Criança 
Nota 10 - Proteger a infância é 
acreditar no futuro! Realizada 
anualmente pela Instituição, no 
início do ano letivo.

A tradicional campanha en-
trega kits de material escolar 
para milhares de crianças, ado-
lescentes e jovens de famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social no país. Neste ano, por 
conta da pandemia da Covid-19, 
a LBV também os proverá com 
cestas de alimentos e kits com 
produtos de limpeza. 

A iniciativa beneficiará eco-
nomicamente as famílias, já 
que muitas delas não possuem 
sequer renda para a compra 
de alimentos, que dirá para os 
itens pedagógicos! O material 
escolar é um incentivo para que 
meninas e meninos possam con-
tinuar os estudos, seja de for-
ma presencial ou remotamente, 
por causa da pandemia, buscar 
o aprendizado e realizar seus 
sonhos. Os alimentos vão com-
plementar a refeição delas, e os 
produtos de limpeza são para 

que continuem se prevenindo 
do novo Coronavírus. 

De janeiro a março, serão en-
tregues ao todo, 25 mil kits de 
material escolar, compostos de 
itens de acordo com faixas etá-
rias, tais como: mochila, cader-
nos, lápis, régua, canetas, esto-
jo, entre outros; 30 mil cestas 
contendo arroz, feijão, óleo de 
soja, açúcar, macarrão, farinha 
de mandioca, fubá, extrato de to-
mate e sal; e 30 mil kits de limpe-
za com sabão em pó, água sani-
tária, desinfetante e detergente.

As doações para a Campanha 
Criança Nota 10 - Proteger a in-
fância é acreditar no futuro! 
Podem ser feitas diretamente no 
site www.lbv.org ou pelo telefo-
ne 0800 055 50 99. Para outras 
informações sobre essa ação so-
lidária, basta acessar o endere-
ço @lbvbrasil no Facebook, no 
Instagram e no YouTube.
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Ação beneficiará crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social


