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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Firmeza em suas decisões no trabalho. 
Procure descartar algo do passado para 
melhorias.

Aproveite o momento para expor sua cria-
tividade. O lazer é fundamental para a har-
monização mental.

Câncer - 21 jun a 20 jul
O trabalho exigirá planejamento e ordem. 
Discernir as amizades com lealdade.

Libra - 23 set a 22 out
Novos projetos com bons  ganhos financei-
ros. Aproveite o momento para o romance.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

O comprometimento de projetos exigirá 
estabilidade. Evitar despesas desnecessá-
rias. Economize.

Touro - 21 abr a 20 mai

Buscar o equilíbrio nas atividades pro-
fissionais. Manter o ambiente familiar 
harmonioso.

Leão - 21 jul a 22 ago

A reflexão no campo profissional será ne-
cessária. Ter confiança nos amigos trará 
harmonia.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A decisão no trabalho ajudará chegar a 
rea lização. Reciclagem nas amizades vale-
rá a pena.

Aquário - 22 jan a 19 fev

O ritmo acelerado no trabalho trará des-
gaste. Momento de decisões no amor.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
O silêncio mostrará o sucesso profissional. 
O relacionamento familiar exigirá cautela.

Virgem - 23 ago a 22 set
A caminho estabilidade no campo pro-
fissional. Procure caminhar para evitar o 
estresse.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Utilizar a razão no campo profissional. 
Ponderar as atitudes nas amizades.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial) 
Interpretação das cartas do Tarô, Runas, Numerologia,  
Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô – on-line, através de vídeo  
(whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

De
28/5 a 

3/6

Por Naiá Giannocaro

Carne de panela sem pressão

Na cozinha, a panela de pressão ainda 
é vista como um pesadelo para muitos. A 
insegurança na hora de utilizar o utensí-
lio faz com que muitas pessoas deixem de 
lado o preparo de algumas receitas.

Pensando nisso, o chef Mel chior Neto 
preparou uma saborosa carne de panela 
sem a necessidade de colocar na pressão. 
Na receita a carne é cozida em fogo baixo 
por 1 hora em uma panela comum. Então 
pega a receita e se joga sem medo!

Maminha na panela 
por chef Melchior Neto

Ingredientes: 1 peça de maminha, 1 lata 
de tomate pelado, 2 colheres (sopa) de 
azeite, sal de parrila a gosto, 1 cenoura pi-
cada, 1 salsão picado, 1 cebola picada, 1 fo-
lha de louro, cominho a gosto, 2 copos de 
água.

Modo de preparo: Tempere a carne com 
o sal de parrila e reserve, em uma panela 
coloque o azeite e sele a carne. Acrescente 
o restante dos ingredientes e deixe cozi-
nhar em fogo baixo por uma hora. Quando 
a carne estiver cozida tire da panela e fa-
tie, sirva com o molho acompanhada de 
arroz.
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Batom para deixar os lábios 
hidratados em dias frios

A pele dos lábios, além de ser 
mais fina, está sempre exposta, 
o que facilita a desidratação e 
alguns traumas. Para combater 
esses problemas, vale abusar de 
produtos com ativos hidratantes 
em sua composição. Preocupada 
com o bem estar, a Bio Genetyc 
investe em itens de alta tecnolo-
gia, como o batom Vita Lábium, 
que proporciona alta fixação da 
cor, contém filtro solar resisten-
te à água e vitamina E.

O batom é formulado por 
polímeros que criam um filme 
impermeável minutos após a 
aplicação. Além disso, seca nos 
lábios aumentando a durabi-
lidade da cor e do protetor so-
lar, fundamental para proteger 
e retardar o envelhecimento das 
células constantemente ataca-
das pelos raios UVA e UVB. Por 
ser em gel, ele evita a perda de 

água, o que ajuda a manter os 
lábios saudáveis e livres de ra-
chaduras. Preço sugerido: R$ 
26,80.

Esse produto e outros lança-
mentos da Bio Genetyc podem 
ser encontrados através do site 
www.beautylife.com.br/
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Veja como aplicar Feng Shui em 
casa para renovar a energia

Com o isolamento social, as 
pessoas passaram a perceber 
como seus lares interferem no 
seu bem-estar e, para tornar os 
ambientes mais confortáveis e 
agradáveis, uma alternativa é 
investir em uma repaginada na 
decoração com base nos princí-
pios do Feng Shui, técnica chi-
nesa milenar de harmonização 
dos espaços. Para ajudar aque-
les que querem equilibrar a 
energia da casa, a Karis Brito, 
consultora holística de organi-
zação e interiores em São Paulo 
cadastrada no GetNinjas, sele-
cionou quatro dicas sobre a apli-
cação do Feng Shui. Confira to-
das abaixo:

O que é

Primeiramente, Karis es-
clarece que Feng Shui não tem 
nenhuma ligação com religião. 
Trata-se de uma técnica chine-
sa milenar de harmonização dos 
espaços. Com o Feng Shui é pos-
sível identificar padrões vibra-
tórios de energia de um deter-
minado local - através da leitura 
da planta baixa e da observação 
- e harmonizar seus espaços ga-
rantindo bem-estar e equilíbrio 
mental e espiritual para os mo-
radores do imóvel.

Benefícios

“A nossa casa é como a nos-
sa alma, reflete nossa essência 
e nosso estado de espírito!”, ex-
plica a consultora. Sendo assim, 
ao harmonizar a energia do lar 
com o Feng Shui, os moradores 
podem ter inúmeros benefícios, 
tais como: ter mais saúde, me-
lhorar a carreira, obter prospe-
ridade, ter mais criatividade e 

concentração, solucionar pro-
blemas de relacionamento, 
conquistar realização pessoal, 
aumentar o foco e cultivar o oti-
mismo. Entretanto, o primeiro 
passo para conquistar tais bene-
fícios é depositar intenção e con-
fiança ao seguir o Feng Shui.

Home Office

“No home office é impor-
tante que a mesa esteja posi-
cionada de uma forma em que 
a pessoa sentada veja quem está 
entrando no local; é o que cha-
mamos de posição de comando. 
Precisamos estar na posição de 
comando para que nossa vida 
flua e a gente consiga tomar as 
rédeas da vida. Porém, é preci-
so evitar que o móvel fique de 
costas para a janela, pois essa é 
uma posição desfavorável para 
o sucesso. Outra posição que 
deve ser evitada é a de manter 
a mesa de frente para a porta 

de entrada, pois dessa forma, 
há muito desgaste de energia e 
a pessoa pode se sentir cansada 
e ter falta de foco e ânimo para 
trabalhar”, aconselha Karis.

O que evitar

Há algumas arrumações e 
organizações de móveis que de-
vem ser evitadas e que são fá-
ceis de reproduzir na casa, tais 
como: posicionar o sofá de cos-
tas para a porta de entrada ou 
posicionar sofá, cama, mesa de 
costas para a janela. Segundo 
o Feng Shui, a cozinha e o fo-
gão simbolizam prosperidade, 
e por isso, é preferível manter 
o espaço sempre limpo e evitar 
usar apenas uma das bocas do 
eletrodoméstico.

Para mais informações so-
bre como contratar esse e ou-
tros tipos de serviços, acesse o 
site ou aplicativo do GetNinjas: 
https://www.getninjas.com.br
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Consultora holística de organização e interiores do GetNinjas 
enumera esclarece aspectos da técnica chinesa

Benefícios dos livros de colorir 
para o desenvolvimento infantil

Desenhar, pintar, rabiscar, 
colorir... Essas brincadeiras são 
mais que diversão: ampliam a 
criatividade; auxiliam na alfa-
betização; na atividade motora 
e contribuem para o desenvol-
vimento infantil de modo geral. 
O tempo que a criança passa 
concentrada nessas brincadei-
ras será percebido no futuro.

O Livro de Colorir Caminho 
Suave une ensino e diversão 
com imagens pensadas no de-
senvolvimento dos pequenos, 
com figuras de animais; formas 
geométricas; números; cores 
e letras. As ilustrações refor-
çam o que é passado nas esco-
las e nos livros infantis, e por 
meio da pintura poderá guar-
dar referências mentais que se-
rão úteis durante o processo de 
aprendizado.

A autora da obra é Maíra 
Lot Micales, mãe e editora de 
livros há dez anos, escritora 
dos livros infantis Cocô, Xixi e 
Pum e Careta para a chupeta!, 
Obras que também são do ca-
tálogo do Selo Caminho Suave, 

da Editora Edipro, destaca que 
o livro para colorir é um exce-
lente momento para estar em 
família e vivenciar experiên-
cias únicas de interação.

“Como mãe e autora de li-
vros infantis, acredito que o 
aprendizado é enriquecido 
quando há diversão”, garan-
te Maíra. Perceba os seis be-
nefícios desse simples ato na 
lista abaixo. Coloque a garo-
tada para colorir, imaginar e 
brincar!

Mais noção de espaço e pro-
fundidade: a compreensão da 
geometria especial é adquirida 
aos poucos, mas as artes podem 
contribuir para acelerar esse 
processo que será fundamen-
tal na prática de esportes, no 
desenvolvimento motor e até 
mesmo auxiliar no futuro em 
disciplinas como a Matemática 
e Física.

Mais coordenação moto-
ra fina e grossa: ao aprender a 
pintar, a criança inicia um pro-
cesso, de forma suave, para de-
senvolver um dos aprendizados 

mais impor-
tantes: a es-
crita. Aquelas 
que já estão 
familiarizadas 
com o lápis e o 
papel, apren-
derão mais rá-
pido a formar 
suas primei-
ras letras.

Mais estí-
mulo para a 
imaginação : 
mesmo os ra-
biscos - que 
para os adul-
tos parecem 
algo sem sen-
tido - para 
os pequenos 
é a constru-
ção do lado 
lúdico deles. 

Esses riscos abstratos exerci-
tam a imaginação e auxiliam 
no desenvolvimento cognitivo. 
São os primeiros passos para 
entender com naturalidade o 
funcionamento do mundo físi-
co e sua relação com o que eles 
veem com os olhos e sentem 
com as mãos.

Mais senso crítico e estéti-
co: muitos dizem que o cérebro 
de uma criança em crescimen-
to é como uma esponja, já que 
absorve conhecimentos a sua 
volta com muito mais facilida-
de que um adulto. Pois por isso 
mesmo, a exposição dos peque-
nos à arte é a melhor maneira 
de fazer com que adquiram na-
turalmente noções de estética 
e, inclusive, desenvolvam seu 
senso crítico.

Mais capacidade de concen-
tração: você provavelmente já 
ouviu falar nos livros de colo-
rir para adultos, mas sabia que 
além da diversão, eles têm a 
função de melhorar nosso foco 
e concentração? Pois nas crian-
ças, atividades como essa têm 
o mesmo efeito: quando os pe-
quenos passam horas pintando 
um livro de desenho eles tam-
bém estão aumentando sua ca-
pacidade de se concentrar.

Mais autoestima e auto-
confiança: quando uma crian-
ça produz algo, isso é moti-
vo de orgulho não apenas para 
os pais, mas também para ela 
mesma. E justamente por isso, 
a arte ajuda a se valorizar, con-
tribui para aumentar sua auto-
estima. A arte também traz au-
toconfiança, serve como escape 
para tensões e medos e permi-
te que as crianças se expressem 
por meio das formas e apren-
dam a lidar com as emoções.

Fonte: https://novosalunos. 
com.br/fazendo-arte-para- 
a p r e n d e r - c o m o - a s - a r t e s - 
auxiliam-no-desenvolvimento- 
infantil/
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O livro amplia conceito de alfabetização com 
material que une criatividade e aprendizado

Libertando-se do medo...
A energia vital e a força estão presentes na essência do ser 
humano, para que atinja suas metas.

O caminho de chegada para o sucesso trará novas expe-
riências, sujeito a transformações e enfrentando desafios. 

Mas, sem deixar o medo falar mais alto.

O primeiro passo para libertar-se deste sentimento é reco-
nhecer tudo que foi benéfico e maléfico em sua vida, caso 
isso não ocorra o medo domina e nada acontecerá.

O segundo passo é abrir novos horizontes expressando 
seus talentos, acreditando na mudança e que tudo dará 
certo.

Vença o medo e seja feliz. Tenham uma abençoada semana!


