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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Uma boa comunicação chegará a lideran-
ça com sucesso. Auxiliar os familiares terás 
grandes benefícios.

Abrir a mente será necessário para atin-
gir metas. O dinheiro chegará usando a 
sabedoria.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Momento de observação nas atividades 
profissionais. Cuidado com intrigas no 
amor.

Libra - 23 set a 22 out
O desânimo prejudicará na jornada do tra-
balho. Descoberta de novos ideais na vida 
familiar.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A luz do Sol brilhará nas ideias profissio-
nais. Descartar algo não benéfico para ob-
ter sucesso.

Touro - 21 abr a 20 mai

Não deixe se levar por pensamentos ne-
gativos no trabalho. Alerta! A mudança de 
ânimo poderá gerar conflitos.

Leão - 21 jul a 22 ago

Assuntos profissionais com elaboração 
chegará ao triunfo. Realização na parte 
afetiva.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Usar a temperança no trabalho obterá êxi-
tos. Proposta de empreendimento com 
sucesso.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Mostrar o poder na profissão chegará ao 
sucesso. Agir com o coração na relação 
afetiva. 

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Estudos deverão ser feitos para aprimora-
mento. Saber usar a liderança com sabedo-
ria atingirá o sucesso.

Virgem - 23 ago a 22 set
Bom pensamento no trabalho chegará ao 
objetivo. Usar a intuição no momento cer-
to na vida afetiva.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Não desista dos projetos. Siga em fren-
te. Aproveite o momento para viver o 
romance.

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
7/5 a 
13/5

Por Naiá Giannocaro

Dia das Mães
Maria, Maia, Maya, provém da raiz “MA”, que significa nutrir, e, que entre os gregos passou 
a significar MÃE, dando o seu nome ao mês de maio consagrando a força de todas as mu-
lheres. 

Maria, mãe de Jesus tem como inicial a letra M, a mais sagrada de todas as letras, que sim-
boliza a água, intuição, as ondas e o inconsciente.

Ser mãe é conectar-se com seu filho emocionalmente e espiritualmente, antes do seu nas-
cimento.

Uma homenagem a quem, com força, sabedoria e delicadeza, transforma o nosso dia a dia 
em algo suave e encantador.

Tenham um Dia das Mães abençoado e ótima semana.

Eudora traz seleção 
especial de presentes 
para o Dia das Mães

Com um portfólio de mais 
de 1.000 itens de alta qualidade 
nas categorias de maquiagem, 
cabelo, corpo & banho, perfu-
maria e acessórios, Eudora, do 
Grupo Boticário, preparou inú-
meras opções presenteáveis que 
combinam com mães de todos os 
estilos e idades, repletas de des-
contos incríveis para comemo-
rar um Dia das Mães cheio de 
afeto, mesmo que à distância. Se 
o presente é Eudora, toda mãe 
quer! Todos os produtos e kits 
para o Dia das Mães já estão dis-
poníveis para compras por meio 
do e-commerce e de uma repre-
sentante Eudora mais próxima. 

Confira algumas sugestões 
de presentes em destaque:

La Victorie Intense

Inspirada nesta potência 
das conquistas e na intensida-
de exalada pela flor de tubero-
sa, quando colhida ao anoitecer, 
em consonância com as influ-
ências agridoces da flor de la-
ranjeira, o Eau de Parfum La 
Victorie Intense (75ml) é uma 
ode à vitória e une sua exube-
rância floral à explosão de ale-
gria da pimenta rosa, à calidez 
do patchouli e da madeira de ca-
xemira provocando a tenacida-
de feminina em sua composição 

impactante - que dura o dia in-
teiro na pele. 

Seu kit especial (de R$ 
272,79 por R$ 184,90) conta 
com Sabonete Líquido Corpo-
ral (200ml), enriquecido com 
partículas de brilho, Cre me Hi-
dratante De sodorante Corpo-
ral (200ml) e acompanha caixa 
para presente.

Imensi 

A deocolônia Imensi (100ml) 
se caracteriza por uma fragrân-
cia exuberante que traz um 
acorde exclusivo de flores do de-
serto, flores de laranjeira e notas 
ambaradas. Seu conceito é inspi-
rado pelas belezas do Marrocos 
e por quem escolhe ser livre 
para trilhar seus próprios cami-
nhos. O kit especial (R$ 144,89) 
traz ainda a Loção Desodorante 
Hidratante Corporal (200ml), 
que promove hidratação profun-
da e intensa, e acompanha caixa 
para presente. 

Glam Intensific 

A coleção Glam Intensific - 
inspirada pelo requinte moder-
no dos metais e pela calidez dos 
tons terrosos -, traz como des-
taque a Palette Glam Intensific 
(16.5g), que, além de uma emba-
lagem exclusiva, possui 15 tons 
intensos e altamente pigmenta-
dos com cinco acabamentos di-
ferentes: matte, mattebrilho, 

cintilante, superbrilho e 
multifuncional. Além de 
sombras que podem ser 
usadas nos olhos e no 
rosto, possibilitando a 
criação de múltiplas com-
binações poderosas para 
qualquer ocasião.  

 Seu kit especial (de 
R$ 174,98 por R$ 139,90) 
inclui o Batom Líquido 
Matte Blur Rose Intensific 
(7ml), que une o conforto 
extremo do primer à alta 
cobertura e pigmentação 
do efeito matte, além de 
uma sacola para presente.

Instance Amora Silvestre 

Além de trazer uma exube-
rante fragrância oriental fru-
tal, a linha corporal Instance 
Amora Silvestre incorpora os 
benefícios desta fruta poderosa, 
rica em nutrientes, vitaminas e 
propriedades antioxidantes. Seu 
carro-chefe, a Loção Hidratante 
Desodorante Corporal (400ml), 
garante maciez e hidratação 
profunda por até 48 horas, além 
de ser enriquecida com a tecno-
logia Passou, Secou, Hidratou, 
oferecendo consistência leve e 
rápida absorção.  

Seu kit especial (de R$ 
105,97 por R$ 89,90) inclui Cre-
me Desodorante Hidratante 
para Mãos (30g) e Desodorante 
Colô nia Spray Corporal Perfu-
mado (200ml), além de uma sa-
cola para presente. Por mais R$ 
44,99, é possível complementar 
o presente com o novo Açúcar 
Esfoliante (200g), que possui 
textura emoliente em óleo e é 
composto por micropartículas 
naturais que removem as célu-
las mortas e impurezas presen-
tes na superfície da pele, reno-
vando e hidratando o corpo por 
até 24 horas. 

Instance Karité 

Explorando as proprieda-
des altamente hidratantes e re-
generadoras da manteiga de 
Karité, Instance Karité ofe-
rece cuidados avançados para 
a pele e fragrância envolven-
te. O Hidratante Desodorante 
Corporal (200ml), destaque da 
linha, garante maciez e hidra-
tação instantâneas que duram o 
dia inteiro, além de uma fórmu-
la cremosa de rápida absorção. 

Para proporcionar uma ex-
periência de autocuidado com-
pleta, o kit especial de Dia das 
Mães (de R$ 68,97 por R$ 59,90) 
também conta com Creme De so-
dorante Hidratante Para Mãos 
(30g), Sabonetes em Barra Ve-
getal (5 unidades de 85g cada) e 
sacola para presente.
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Compras em grupo: 
10 produtos mais 

vendidos no primeiro 
trimestre de 2021

O preço dos alimen-
tos não para de subir. 
Desde o início da pande-
mia, a alta dos alimen-
tos foi maior até mes-
mo do que a inflação, 
colocando muitos brasi-
leiros na faixa da inse-
gurança alimentar. E, é 
por isso, que os itens de 
cesta básica como arroz, 
feijão e óleo passam a 
estar entre os produtos 
mais comprados no pri-
meiro trimestre de 2021, 
de acordo com levan-
tamento realizado pelo 
aplicativo de compras 
coletivas Facily, primei-
ro aplicativo de social 
commerce da América 
Latina.

Leite Longa Vida, Óleo de 
Soja e Feijão Carioca são os três 
mais vendidos, com descontos 
que chegam a até 80%. Em se-
guida, a lista conta com sabão 
em pó e amaciante, mostrando 
que os itens de limpeza também 
entram entre as preocupações 
dos brasileiros. “O aplicativo 
de compra em grupo se mos-
tra hoje uma alternativa aos 

brasileiros em meio a um cená-
rio no qual o quilo do arroz ficou 
quase 70% mais caro e o feijão 
51%”, pontua Luciano Freitas, 
CMO da Facily.

Confira a lista completa dos 
produtos mais vendidos no pri-
meiro trimestre de 2021:

Leite Longa Vida - 1 litro
Óleo de Soja - 900 ml
Feijão Carioca - 1Kg

Sabão em pó + Amaciante
Duas caixas de sabão em pó
Pack com 12 latas de cerveja
Leite Condensado
Creme de Leite
Arroz Agulhinha Tipo 1 - 1Kg
 Coca-Cola Pet - 2 litros

Atualmente a Facily está dis-
ponível em toda a Grande São 
Paulo, Campinas, Sorocaba, Jun-
diaí, Itu, Atibaia e Belo Ho rizonte.
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Centro Paula Souza e Microsoft anunciam 
1,2 mil vagas em cursos de tecnologia

Na quinta-feira (29) de 
abril, a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia do Estado de São 
Paulo (SDE) e o Centro Paula 
Souza (CPS) anunciaram uma 
parceria com a Microsoft Brasil 
para oferecer 1,2 mil vagas 
gratuitas em trilhas de ensi-
no Fundamentos do Microsoft 
Computação em Nuvem 
(AZ-900) e Fundamentos de 
Inteligência Artificial (AI-900), 
por intermédio do Programa 
Minha Chance. 

O programa destinará mil 
vagas a estudantes de Escolas 
Técnicas (Etecs) e Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) estaduais 
e 200 para jovens da comunida-
de em geral. A seleção será feita 
por meio de uma prova on-line, 
em que os candidatos poderão 

optar pelos dias 8 ou 9 de maio.
As aulas serão orientadas 

por especialistas de mercado e 
professores do CPS, certifica-
dos pela Microsoft. A capacita-
ção ocorrerá em formato virtu-
al, por meio da plataforma de 
aprendizagem Microsoft Learn, 
customizada para o CPS, com 
um roteiro de conteúdos sobre 
tecnologias de computação em 
nuvem e inteligência artificial.

As trilhas de aprendizado 
estão programadas para o perí-
odo entre 15 de maio e 19 de ju-
nho. A carga horária é de 36 ho-
ras de conteúdo técnico e mais 
quatro horas de conceitos re-
lacionados ao desenvolvimen-
to de habilidades socioemocio-
nais e comportamentais. Ao 
final da capacitação, os 200 me-
lhores participantes receberão, 

gratuitamente, vouchers para 
exames de certificações da Mi-
crosoft em AZ-900 e AI-900.

Minha Chance

O Programa Minha Chance 
é uma iniciativa do Governo do 
Estado de São Paulo, por inter-
médio da SDE e do CPS, que 
visa capacitar estudantes de 
Etecs e Fatecs, além da comu-
nidade em geral, em colabora-
ção com a iniciativa privada. O 
objetivo é estimular a geração 
de emprego e renda. Os cursos 
são elaborados em parceria com 
as empresas e o setor produtivo 
tem a vantagem de direcionar 
as vagas a profissionais com boa 
formação. As empresas interes-
sadas podem fazer o cadastro 
pelo site minhachance.sp.gov.br.

Educação SP lança guia para auxiliar professores 
com estratégias voltadas ao Ensino Híbrido

A Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo (Seduc-
SP), lançou neste mês o ‘Guia 
Ensino Híbrido’, com sugestões 
para o atendimento de estudan-
tes em regime de revezamen-
to de aulas e atividades presen-
cias e mediadas por tecnologia. 
O desenvolvimento deste mate-
rial também contou com o apoio 
técnico da Associação Parceiros 
da Educação.

O “Guia Ensino Híbrido” 
apresenta - em 4 passos - pro-
postas e sugestões para for-
talecer a interação entre pro-
fessores e estudantes durante 
o revezamento e, formas de 
como o diretor e professor co-
ordenador podem apoiar o pro-
fessor em classe a planejar e 

implementar sua aula utilizan-
do os instrumentos já disponi-
bilizados pela Seduc-SP, como o 
Centro de Mídias SP (CMSP) e 
material Aprender Sempre, por 
exemplo.

Este é o primeiro documen-
to do País que trata com deta-
lhamento sugestões de passo a 
passo para apoiar o professor 
no planejamento das atividades 
presenciais e remotas que ocor-
rem em revezamento. O uso do 
material, apesar de não obri-
gatório, serve como um cami-
nho para que as equipes peda-
gógicas se inspirem e atuem de 
acordo com suas necessidades, 
considerando também suas ex-
periências, práticas, histórias e 
seus contextos. Acesse: https://

centrodemidiasp.educacao.sp.
gov.br/

Confira os 4 passos apresen-
tados no guia:

Passo 1 - Definir o sequencia-
mento das aprendizagens (ha-
bilidades e competências) que 
deverão ser trabalhadas com 
todos os estudantes para cada 
período;
Passo 2 - Planejar como garantir 
essas aprendizagens para todos 
os estudantes naquele período;
Passo 3 - Organizar o crono-
grama de atividades do profes-
sor, com divisão clara do tempo 
que será destinado às atividades 
presenciais e remotas;
Passo 4: Alinhamento das ativi-
dades com as aulas do CMSP.
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Material apresenta o passo a passo e sugestões para fortalecer a interação entre professores e estudantes durante 
o revezamento presencial e remoto e para o planejamento das aulas


