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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Período favorável para esclarecimentos no 
trabalho. A teimosia poderá trazer confli
tos nas amizades.

Adiar aquilo que não for urgente para con
quista de metas. Procrastinar suas ideais 
trará insatisfação.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Aproveite a fase para investimento na car
reira. Dar sequência em seus objetivos.

Libra - 23 set a 22 out
Possíveis conflitos nos negócios profissio
nais. A desorganização familiar poderá tra
zer aborrecimentos.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Fase de divergências na carreira pro
fissional. Evitar o cansaço mental trará 
harmonia.

Touro - 21 abr a 20 mai

Mudanças positivas com objetividade no 
trabalho. O desejo para realizações amo
rosas chegará com sucesso.

Leão - 21 jul a 22 ago

Novas técnicas ajudarão no campo pro
fissional. Críticas servem para crescimen
to pessoal.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Muitas sobrecargas no trabalho. Cui
dese. O romantismo ajudará no 
rela cio namento.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Momentos de tensão na área de trabalho. 
A tolerância ajudará no clima familiar.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Possíveis mudanças na área profissional 
com objetividade. Rever amigos do passa
do fará bem para o coração.

Virgem - 23 ago a 22 set
Ser pragmático nas escolhas profissionais. 
Evite conflitos domésticos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
O reconhecimento profissional chegará 
com sucesso. Divergência de opiniões tra
rão aborrecimentos.

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 – online, através de vídeo  
(whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11  965150414

De
2/6 a 
10/6

Por Naiá Giannocaro

Ciúmes, o que este sentimento nos revela?
É um sentimento que perturba várias vezes o ser humano e 
também outras espécies de animais. Podemos ter como exem
plo o complexo de Édipo e de Electra.

Alguns casos de ciúmes, são falta de segurança, autoestima e 
podem tornarse mais complicado e sério.

A ciência nos revela que o nosso corpo é reflexo do que pen
samos, então devemos nos policiar com pensamentos negati
vos, inveja, ciúmes, orgulho, enfim...

Cada pensamento negativo, o nosso sistema imunológico dá 
resposta a cada célula; vão se manifestando essas vibrações no 

corpo e órgão dirigindo até a saúde.

Mahatma Gandhi “ As doenças são os resultados não só dos 
nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. ”

Tenham uma abençoada semana!

Dia dos Namorados: veja 
sugestões de Quem Disse, 
Berenice? Para celebrar 

o amor (próprio)
 
Em Quem Disse, Berenice? 

O amor é celebrado em diver-
sas formas durante o ano in-
teiro, ainda mais quando esse 
ato de autocuidado é consi-
go mesma, e o dia 12 de ju-
nho traz um convite ainda 
mais especial para o momen-
to. Pensando nisso, a marca 
criou alguns combos presen-
teáveis com diversos produ-
tos, inclusive, os últimos lan-
çamentos de Beauty Care, com 
preços a partir de R$16,90 que 
se conectam com a rotina real 
de quem quer celebrar o amor -
próprio ou para que deseja pre-
sentear alguém especial.

Todos os produtos e combos 
podem ser adquiridos sem sair 
de casa, de forma segura e hi-
gienizada por meio do e-com-
merce, que conta com a fun-
ção “Presentar”, e, pra quem 
preferir, pode fazer compras e 

mandar para a casa de alguém 
que queira presentear de for-
ma ainda mais prática. Além 
disso, os combos estão disponí-
veis também nas lojas físicas, 
catálogos Eu Amo Make ou no 
Whatsapp oficial da marca atra-
vés do número 0800 744 2000.

Lançamentos iluminados de 

que une o melhor da beleza e 
tratamento para quem quer ga-
rantir o glow do início ao fim da 
data. Confira os kits presenteá-
veis em destaque:

Batom + Máscara + Blush 
Rosé by Rafa Kalimann.

Combo Web Flerte de 
R$230,80 por R$169,90.
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Tirolez sugere receitas 
cheias de amor para o 

Final de Semana

Aprenda como fazer o Ca-
marão com Requeijão Cremoso, 
uma receita deliciosa, que fica 
pronta em apenas 40 minutos. 
Já para a sobremesa, a dica é a 
delicada Torta de Caramelo com 
Creme de Queijo Meia Cura, 
que promete sabor marcante. 
Confira o modo de preparo das 
receitas abaixo: 

Camarão com 
Requeijão Cremoso

Ingredientes: 1 xícara (chá) de 
cebola picada, 1 colher (sopa) de 
gengibre picado, 2 xícaras (chá) 
de tomate picado, ½ xícara (chá) 
de cheiro verde picado, 1 colher 
(chá) de cúrcuma, 1 xícara (chá) 
de leite de coco, 1 kg de cama-
rão médio limpo, 1 xícara (chá) 
de requeijão cremoso em bisna-
ga, azeite de oliva extravirgem 
a gosto.

Modo de preparo: Aqueça 
uma panela e coloque um fio 
de azeite, refogue a cebola e, 
assim que estiver transparen-
te, coloque o tomate picado e o 
gengibre. Refogue bem. Junte 
o cheiro verde à colher de cúr-
cuma. Acrescente o leite de 
coco e espere ferver. Quando 
ferver, coloque os camarões e 

deixe cozinhar por 5 minutos. 
Coloque os camarões em uma 
travessa refratária e coloque al-
gumas colheradas de Requeijão 
Cremoso Tirolez por cima. Leve 
para gratinar no forno preaque-
cido a 180°C.
Tempo de preparo: 40 minutos.
Rendimento: 4 porções.

Torta de caramelo com 
creme de Queijo Meia Cura

Ingredientes:
Para a massa: 125 g de fari-
nha de trigo, 75 g de manteiga 
sem sal gelada, ½ ovo, 50 g de 
açúcar.

Para o caramelo: 1 xícara de 
açúcar, 1 xícara de Creme de 
Leite Fresco Tirolez.

Para o creme de queijo meia 
cura: 1 ½ xícara de queijo meia 
cura ralado, ¼ xícara de creme 
de leite fresco, açúcar demerara 
para caramelizar.

Modo de preparo: Preaquecer 
o forno a 180°C. Para a massa 
junte todos os ingredientes em 
uma tigela e misture até obter 
uma massa homogênea que des-
grude das mãos. Separe 8 for-
minhas de tortas individuais e 
abra a massa com as mãos em 
cada uma delas. Coloque papel- 
manteiga no centro de cada 
massa para fazer o formato e 
leve para assar por 13 minutos. 
Retire do forno, descarte o papel-
man teiga e deixe esfriar. Para o 
caramelo derreta o açúcar em 
uma panela até virar caramelo, 
junte o creme de leite Tirolez e 
cozinhe até o caramelo dissol-
ver por completo e começar a 
engrossar. Retire do fogo e dei-
xe esfriar. Para o creme de quei-
jo leve o creme de leite Tirolez 
para ferver com o queijo meia 
cura Tirolez. Quando come-
çar a derreter e virar um creme 
desligue e reserve. Esse creme 
tem uma textura mais áspera. 
Depois que tudo estiver frio re-
cheie as tortas primeiro com o 
caramelo, depois com o creme 
de queijo. Coloque o açúcar de-
merara por cima e queime com o 
maçarico para caramelizar.
Tempo de preparo: 40 minutos. 
Rendimento: 8 porções.

Fotos: Divulgação Tirolez

Na última segunda-feira (31), 
morreu o primeiro filho do 
humorista WINDERSSON 
NUNES e MARIA LINA, João 
Miguel, o bebê nasceu prema-
turo de 22 semanas, no sábado 
(29) de maio, e ficou internado 
na UTI. “A assessoria de im-
prensa de Whindersson Nunes 
informa com tristeza o faleci-
mento de seu filho, João Miguel, 
na madrugada da segunda-fei-
ra (31). Fruto da união com 
Maria Lina, o bebê que nasceu 
de forma prematura, com 22 se-
manas, não resistiu. Contamos 
com a compreensão de todos em 
solidariedade à família”, diz o 
comunicado, enviado à impren-
sa pela assessoria do casal.

No meio de toda tristeza a can-
tora LUÍSA SONZA foi ataca-
da por internautas, sobre a mor-
te do filho recém-nascido, do 
ex-marido Windersson Nunes, 
a cantora apareceu aos prantos 

nos stories na rede social após 
ser atacada por internautas, 
na última segunda-feira (31) e 
disse: “Pelo amor de Deus pa-
rem com essa história, ninguém 
aguenta mais gente, ninguém 
aguenta mais. Pelo amor de 
Deus”. A cantora recebeu mui-
tos ataques e foi culpada  pelo 
falecimento do bebê. A assesso-
ria de imprensa da Luísa afas-
tou a cantora das redes sociais 
por um tempo e apagou o vídeo. 

No domingo (30) de maio nas-
ceu MARIA ALICE, filha da 
influenciadora digital Virginia 
Fonseca com o cantor Zé Felipe, 
filho do cantor Leonardo. Virgi-
nia postou em seu canal no 
YouTube um vídeo dos “basti-
dores”, antes de dar à luz. Zé 
Felipe falou da emoção em se 
tornar pai. “Galera, tô aqui com 
a Virginia e com a Maria, que 
sensação. Só quem é pai sabe. 

Que amor, que coisa...nossa! 
Fod*”, declarou ele. “Quando 
pega no colo, aí que você sabe o 
que é amor de verdade”.

No último domingo (30), o ator 
RODRIGO SANT’ANNA re-
cebeu alta hospitalar após tra-
tamento contra Covid-19. Ele 
estava internado desde a quin-
ta-feira (27) no Hospital Vitória, 
na Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio.

No sábado (29), o cantor GINO, 
da dupla com Geno, de 75 anos, 
teve uma melhora no estado de 
saúde, o cantor está internado 
com Covid-19. A informação foi 
divulgada pelo empresário da du-
pla, Wagner Tadeu de Paula. Na 
sexta (28), Gino se queixou de fal-
ta de ar e foi colocado em venti-
lação mecânica, o cantor tam-
bém teve febre. De acordo com 
a nota divulgada pela assessoria 
da dupla nas redes sociais, o can-
tor passa bem e o estado de saú-
de dele continua estável. A op-
ção pela reabilitação pulmonar 
foi necessária, segundo a equipe, 
para que Gino “seja tratado de 
forma mais segura”.
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