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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Momento de altos e baixos no trabalho. 
Cuide-se das emoções. Rápidas mudanças 
com melhorias na vida familiar.

A falta de sabedoria levará a queda no tra-
balho. Coloque a mente para criar nova si-
tuação na vida familiar.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A ponderação no trabalho mostrará a ri-
queza profissional. O equilíbrio é a essên-
cia do triunfo.

Libra - 23 set a 22 out
A cobrança será necessária para a ativida-
de profissional. Procure fazer as coisas den-
tro do limite.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Pouca criatividade no trabalho poderá tra-
zer conflitos. Riqueza nos sentimentos 
emocionais. Aproveite o amor.

Touro - 21 abr a 20 mai

Descartar algo desnecessário aliviará os 
projetos. A calma mostrará o caminho da 
vitória.

Leão - 21 jul a 22 ago

O uso da razão mostrará o sucesso no tra-
balho. Encarar os problemas de frente aju-
dará o emocional.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A reciclagem facilitará o progresso na pro-
fissão. A escolha das amizades trará o 
equilíbrio.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Bons ganhos financeiros na área profissio-
nal. Analisar a parte amorosa.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Possibilidade de mudança na área profis-
sional. A pressa poderá impossibilitar seu 
objetivo.

Virgem - 23 ago a 22 set
A boa comunicação ajudará no trabalho. 
Procure ponderar a situação amorosa.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A determinação mostrará o triunfo no 
momento certo. Aproveite para distrair a 
mente.

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 - 96515-041428

De
22/4 a 

28/4

Por Naiá Giannocaro

Salve São Jorge!!!

A surpreendente 
combinação entre 

abacaxi e mortadela 

Seja elaborado ou simples 
todo mundo adora um bom san
duíche. Eles são a pedida perfeita 
para qualquer momento do dia. 
Além de saborosos, são práticos 
e rápidos de serem preparados.

Pensando nisso, o chef Mel
chior Neto, do Gema Restau
rante, desenvolveu essa receita 
mais que especial, uma versão 
turbinada do sanduba de mor
tadela. Nessa versão o chef adi
cionou um vinagrete de abacaxi 
que equilibra os sabores e garan
te ainda mais suculência ao lan
che. É de comer de joelhos! Vem 
ver!

Sanduíche de Mortadela 
com Escarola e vinagrete 

de abacaxi

Ingredientes: 1kg de morta
dela em fatias finas, 2 colheres 
(sopa) de azeite, 1 maço de es
carola, 6 pães franceses, sal e pi
menta do reino.

Vinagrete: 2 fatias de abacaxi 
picadas, 4 tomates picados, 1 

cebola roxa picada, 1 limão es
premido, Salsa e azeite a gosto, 
sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo:
Vinagrete: Em uma tigela mis
ture o abacaxi, os tomates e a 
cebola. Tempere com o limão, 
azeite, sal e pimenta. Finalize 
com a salsa e deixe descansar.

Sanduíche: Enrole as fatias 
de mortadela, corte em tiras e 

reserve. Fatie a escarola e também 
reserve. Em uma frigideira ou 
chapa frite a mortadela no azeite 
até dourar e coloque em um prato. 
Na mesma frigideira ou chapa fri
te a escarola até que fique al den
te e tempere com sal e pimenta do 
reino. Junte a mortadela com a 
escarola, recheie os pães e finalize 
com vinagrete de abacaxi.

Grau de dificuldade: Fácil.
Rendimento: 6 sanduíches.
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Dicas de produtos que 
previnem afinamento e 

queda capilar e promovem 
o crescimento dos fios

Formulados com a exclusi
va tecnologia TreBio Complex, 
produtos de uso tópico da linha 
Neosil possuem triplo mecanis
mo de ação contra a queda capi
lar, auxiliando no fortalecimen
to e ancoragem dos fios.

Para auxiliar no combate à 
alopecia androgenética e eflúvio 
telógeno, doenças que causam 
afinamento e queda dos fios de 
cabelo, a Medical Doctor acaba 
de lançar o shampoo e a loção 
Neosil, produtos especialmente 
formulados para ajudar na recu
peração, fortalecimento e cres
cimento capilar.

De acordo com a 
dermatologista dra. Bel 
Takemoto, membro da 
Sociedade Bra  si leira de 
Der ma tologia e consul
tora médica da Medical 
Doc tor, os produtos são 
for mulados com a ex
clusiva tecnologia Tre
Bio Complex™, que 
possui triplo mecanis
mo de ação contra a 
queda capilar, já que 
combina o silício or
gânico (Hydrasil) com 
os ativos BioEx® e 
Capyxil™. 

“O silício, um dos 
principais componen
tes da fibra capilar, pro
porciona efeito con
dicionante e protetor 
dos fios, defendendoos 
contra os danos diários 
causados por agresso
res externos e processos 
químicos, além de esti
mular a síntese de colá
geno. Já o Capixyl™ age 

nas diversas causas da queda 
de cabelo, favorecendo o cres
cimento dos fios e melhorando 
a densidade e espessura capi
lar, pois inibe a enzima 5alfa
redutase, responsável pelo afi
namento dos fios”, explica a 
médica. 

“Por fim, o BioEx® conta 
com princípios ativos que esti
mulam o crescimento capilar e 
inibem a ação da enzima 5al
faredutase, além de ser rico 
em flavonoides, taninos, fito
esterois, polissacarídeos, óle
os essenciais e vitaminas que 
exercem atividade antiinfla
matória, adstringente e antioxi
dante, melhorando assim a qua
lidade do fio.”

Dessa forma, o produto é 

capaz de aumentar a densidade 
capilar, reduzir a microinflama
ção local e inibir a enzima res
ponsável pelo afinamento e con
sequente queda dos fios, além 
de promover ação antioxidan
te, favorecendo a ancoragem ca
pilar. Estudos de eficácia obje
tiva do produto comprovaram 
que, após 30 dias, 88% dos par
ticipantes tiveram percepção da 
redução dos fios em fase de que
da e, após 120, 94% dos indiví
duos envolvidos no estudo tive
ram percepção do aumento na 
proporção de novos fios.

Com relação ao modo de 
uso, o shampoo Neosil deve 
ser aplicado em dias alter
nados sobre os cabelos mo
lhados, massageandoos até 

formar espuma. Em 
seguida, deixe o pro
duto agir por cinco mi
nutos e enxágue. Já a 
loção Neosil, deve ser 
aplicada duas vezes 
ao dia diretamente na 
raiz do cabelo seco. O 
produto não deve ser 
enxaguado. Para me
lhores resultados é re
comendado que os pro
dutos sejam utilizados 
em conjunto.

Medical Doctor: 
Uma das empresas da 
U.SK Dermatology, que 
faz parte do Grupo NC, 
um dos 180 maiores 
conglomerados econô
micos do país, Medical 
Doctor apresenta ao 
Brasil inovações far
macêuticas, com de
senvolvimento brasi
leiro e supervisão do 
laboratório Italiano 
Monteresearch®, com 
ampla experiência em 
pesquisas e patentes.
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Ouvidoria do Ipem-SP divulga ranking 
de reclamações do primeiro trimestre
A Ouvidoria do IpemSP 

(Ins tituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo), autar
quia do Governo do Estado, vin
culada à Secretaria da Justiça, e 
órgão delegado do Inmetro, di
vulga o ranking de reclamações 
sobre produtos, serviços e ins
trumentos de medição referente 
ao primeiro trimestre de 2021. 

No período, foram 713 aten
dimentos. Desses, 438 estão 
efetivamente relacionados a su
gestões, solicitações, e busca 
de informações, 275 sobre pro
dutos, serviços e instrumen
tos de medição, 94 casos foram 
fiscalizados e concluídos e 181 
se encontram em andamento. 
Entre os fiscalizados, 28 foram 
reprovados.

Bomba de combustível lide
rou o número de reclama
ções com 172 registros e 78 

reprovações confirmadas pela 
equipe técnica após verificação 
metrológica.  

Segurança em aparelhos 
eletrodomésticos, balanças, 
produtos prémedidos, entre 
eles: papel higiênico, brinque
dos, fios e cabos, também foram 
alvo de denúncias. No entan
to, não foram reprovados após 
fiscalização.

O procedimento para o ci
dadão reclamar é simples. Ao 
suspeitar de uma possível ir
regularidade contra o consu
midor entre em contato com a 
Ouvidoria que atende, registra 
e faz o encaminhamento da soli
citação para a área técnica rea
lizar a fiscalização dos produtos 
ou instrumentos reclamados. 
Após a verificação, os resul
tados são encaminhados para 
Ouvidoria que se encarrega de 

transmitir a informação para o 
cidadão.

No mesmo período em 2020, 
a Ouvidoria do IpemSP regis
trou 1.355 atendimentos com 
grau de satisfação da popula
ção de 88,2%. De janeiro a de
zembro de 2020, foram regis
trados 3.748 atendimentos com 
grau de satisfação da população 
de 93,3%.

Confira o ranking de aten
dimentos, acesse https://bityli.
com/ODTRr. Mais informações 
sobre a Ouvidoria do IpemSP, 
acesse https://bityli.com/BBIJs 

Dúvidas, sugestões ou recla
mações sobre este e outros as
suntos do IpemSP podem ser 
feitas pelo telefone da Ou vi
doria: 0800 013 05 22, de segun
da a sexta, das 8 às 17 horas, ou 
por meio do email ouvidoria@
ipem.sp.gov.br

Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô se 
tornam pontos de arrecadação de alimentos

Atentas à segurança ali
mentar da população da cida
de de São Paulo, a ViaQuatro 
e a ViaMobilidade, concessio
nárias responsáveis pela opera
ção e manutenção das Linhas 
4Amarela e 5Lilás, respectiva
mente, lançaram uma campa
nha para arrecadação e distri
buição de alimentos.

Em todas as estações das li
nhas serão colocadas, entre os 
dias 15 de abril e 15 de junho, 
caixas coletoras próximas às sa
las de atendimento ao púbico e 
aos bloqueios (catracas), para 
receber os produtos doados. As 
concessionárias convidam pes
soas físicas e jurídicas a partici
parem da ação, doando qualquer 
tipo de alimento não perecível.

Em dias agendados, os pro
dutos serão distribuídos a ONGs 
localizadas no entorno das es
tações que atendem comunida
des em situação de vulnerabi
lidade social. A equipe de 
Sus tentabilidade das concessio
ná rias centralizará o proces
so, gerenciando a entrega. As 
ONGs que serão beneficiadas 
são: Espaço Infantil Recreativo e 
Edu cativo Quadrangular (Cam
po Limpo) e Instituto Pro jeto 
Sonhar (Jardim Sandra).

“Precisamos unir esforços 
para apoiar a população com pou
cos recursos e maior dificuldade 
de acesso a alimentos nesse con
texto da pandemia”, diz Juliana 
Alcides, gerente de Comunicação 
e Sustentabilidade da ViaQuatro 
e da ViaMobilidade. As esta
ções das linhas contam com in
fraestrutura adequada para 

arrecadar e armazenar esses 
produtos.

Serviço:
Campanha de Arrecadação e 
Distribuição de Alimentos
De 15 de abril a 15 de junho
Caixas de arrecadação em to
das as estações das Linhas 
4Amarela e 5Lilás do Metrô.
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Estações servirão de postos de coletas para pessoas físicas 
e jurídicas que quiserem colaborar; produtos serão enviados para 

ONGs que atuam nas regiões periféricas da cidade

No dia 23/4 é comemorado Dia de São Jorge! Esse Santo Guerrei-
ro nos ajuda quando buscamos proteção contra males!

São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que 
trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus cami-
nhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que 
meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não 

peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos 
possam ter para me fazerem mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se 
quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arre-
bentarão sem o meu corpo amarrar.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e 

vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e gran-
deza.

Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos 
peço (pedido). Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé 
e auxiliai-me nesta necessidade.”

Tenham uma abençoada semana!


