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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Procure desfazer da autocrítica para ob-
ter melhorias. Vivenciará bons momentos 
com a pessoa amada.

As emoções poderão afetar as atividades 
profissionais. O compromisso familiar tra-
rá equilíbrio emocional.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Momento de cautela para fechamentos de 
negócios. Fase de compartilhar coisas po-
sitivas com amigos.

Libra - 23 set a 22 out
O trabalho poderá trazer alguns con-
flitos. A organização de planos trará 
estabilidade.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A compreensão no trabalho facilitará o 
aprendizado. Excelente momento para re-
ver alguém do passado.

Touro - 21 abr a 20 mai

Pensamentos positivos ajudarão no cres-
cimento profissional.  Mágoas e ressenti-
mentos prejudicam a alma.

Leão - 21 jul a 22 ago

Invista nas energias positivas no trabalho. 
Encontro inesperado com felicidade.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A comunicação será essencial para a  área 
profissional. Descartar algo que não tem 
mais serventia.

Aquário - 22 jan a 19 fev

A criatividade ajudará no desempenho na 
área profissional. Evite ficar longe de dis-
cussões familiares.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Acredite no potencial, assim chegará ao 
triunfo. A energia de renovação trará imen-
sa alegria.

Virgem - 23 ago a 22 set
A compreensão no trabalho deve ser 
abrangente. Excelente momento para algo 
novo.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Momento favorável para mudança de pla-
nos. Evite ficar perto de pessoas negativas.

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
11/6 a 

17/6

Por Naiá Giannocaro

Correio Angelical
As interações com as energias universais são fontes benéficas 
de progresso, gratuitamente disponíveis para o bem do espírito 
humano. Estas forças podem ser alcançadas por caminhos diver-
sos, como o uso de patuás e a oferta de simpatias. Porém, talvez 
a forma de interação mais agradável seja o contato direto com os 
Anjos.

Escreva uma carta contendo dez pedidos para o seu anjo guar-
dião. Utilize letra de forma maiúscula e legível. Como se fosse 
um diário, fale sobre seus desejos e planos. Não utilize palavras 
negativas. Dirija palavras de agradecimento em primeiro lugar e 
no tempo presente. No final da sua carta utilize: Bendito é o meu 
desejo, porque ele é realizado para o bem de todos os envolvidos. 

E termine com a palavra Amém. Coloque-a dentro da bíblia no 
Salmo 91. Leia o Salmo durante 21 dias. 

Aguarde, sua resposta, através de intuições, de amigos e até de 
sonhos.

Tenham uma abençoada semana!

Clubes de Leitura e do Audiolivro são opções on-line 
na programação de junho nas bibliotecas estaduais

Em junho, os Clubes de Leitura e Clubes do 
Audiolivro da Biblioteca de São Paulo (BSP) 
e da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) tra-
zem obras clássicas e são opções gratuitas e 
on-line para quem gosta de Literatura. “Anna 
Karenina”, de Liev Tolstói, em versão infanto-
juvenil, está entre os livros selecionados para os 
debates. Para participar, é necessário fazer ins-
crição, respectivamente, pelos links www.bsp.
org.br/inscricao e www.bvl.org.br/inscricao. As 
vagas são limitadas. 

O Clube de Leitura é rea lizado em parce-
ria com a Com panhia das Letras. Já os Clubes 
do Audiolivro, contam com a Tocalivros, sen-
do que o da BSP possui também parceira com o 
Metrô de São Paulo. No Clube de Leitura, os pri-
meiros inscritos receberão instruções para bai-
xar o título gratuitamente. No caso do Clube do 
Audiolivro, o participante terá de ser sócio da bi-
blioteca para ouvir o livro. A carteirinha pode ser 
feita em nossos sites, de forma simples e rápida, 
clicando em www.bsp.org.br/cadastro-online/ e 

www.bvl.org.br/cadastro-online/. Confira, a se-
guir, cada uma das obras e seus respectivos clu-
bes, com mediação das equipes das bibliotecas.

Neste mês de junho, o Clube do Audiolivro 
“Anna Karenina” para as discussões on-line 
promovidas pela BSP e pela BVL, respectiva-
mente. No primeiro título, a escritora de origem 
palestina, dá voz aos gritos reprimidos de tan-
tos, ao retratar várias gerações de uma família 
e as formas como o silêncio e a vergonha podem 
destruir as pessoas. No segundo, Tolstói conta 
o drama de Anna, aristocrata infeliz em seu ca-
samento, cercada de personagens e seus con-
flitos durante a Rússia Czarista. No Clube de 
Leitura, a BSP destaca “Rio Acima”, de Pedro 
Cesarino, obra de suspense, recheada de mitos 
e ambientada na Amazônia. Na BVL, as discus-
sões giram em torno de “Boa noite, Amazona”, 
de Manoel Herzog, narrativa que revela um ho-
mem triste que busca nas cartas do Tarô um 
novo destino.

Com a necessidade de estimular o distan-
ciamento social e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo Coronavírus, a 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa criou 
o #Culturaemcasa, que amplia a oferta de con-
teúdos virtuais dos equipamentos. Para saber 
mais sobre a BSP e a BVL, acesse os sites www.
bsp.org.br e www.bvl.org.br, além de nossas re-
des sociais.

Biblioteca de São Paulo

Clube de Leitura
“Rio Acima”, de Pedro Cesarino.
Sexta-feira, 18 de junho, das 15 às 17 horas.
Inscrições abertas pelo link bsp.org.br/inscrição
Vagas limitadas. Atividade on-line.
Parceria: Companhia das Letras. 

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Clube de Leitura
“Boa noite, Amazona”, de Ma noel Herzog.
Sexta-feira, 25 de junho, das 15 às 17 horas.
Inscrições a partir das 10 horas do dia 9 de junho 
em bvl.org.br/inscricao 
Parceria: Companhia das Letras.

Clube do Audiolivro
“Anna Karenina”, Liev Tolstói. Versão adaptada 
para o público infantojuvenil.
Terça-feira, 29 de junho, das 14h30 às 16 horas.
Inscrições a partir das 10 horas do dia 8 de junho 
em bvl.org.br/inscrição
Vagas limitadas. Atividade on-line.
Parceria: Tocalivros.
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Livro “Rio Acima”, de Pedro Cesarino

Novas fragrâncias Chic 
Chérie e Intention para o 

mês dos namorados

Unindo sofisticação a con-
quista através do olhar, Eudora, 
marca do Grupo Boticário, apre-
senta suas novas fragrâncias: 
Chic Chérie, deocolônia femini-
na, inspirada pelo estilo repleto 
de flores e poesia de Paris, e a 
deocolônia masculina Intention, 
inspirada nas sensações inten-
sas provocadas quando olhares 
se cruzam pela primeira vez. 

Com a mais alta qualidade 
da perfumaria internacional, 
Chic Chérie harmoniza o brilho 
aveludado da pera com as flores 
rosa, jasmim e ylang - marcas 
registradas da capital francesa 
- no exclusivo Acorde Flores de 
Paris. Já Intention é uma nova 
marca que chega para potencia-
lizar o poder da conquista e des-
pertar atração. Sua fragrância 
intensa e sofisticada traz uma 
fusão única entre cardamomo, 
cedro e gerânio - ingredientes 
com o mais alto grau de pure-
za e que compõem o exclusivo 
Acorde Special Orpur® Blend.

As duas novas fragrâncias 
de Eudora formam uma dupla 
inesquecível, sendo a opção per-
feita de presente para a data 

mais romântica do ano, o Dia 
dos Namorados. Com o objetivo 
de marcar os dois lançamentos, 
Eudora convidou um time de ca-
sais para que criassem conteú-
dos no formato crossover entre 
cada par. O squad conta com os 
atores Klebber Toledo e Camila 
Queiroz, a influenciadora Jade 
Seba e o ator Bruno Guedes, a 
creator Mariana Sampaio e o 
automobilista Thiago Camilo e 
os influenciadores Mari Lobo e 
João Lemos. 

Para a ação, as influencia-
doras deveriam criar um ví-
deo conceito que representasse 

a sofisticação e o estilo pari-
siense, que inspiram a fragrân-
cia Chic Chérie, enquanto seus 
companheiros narram as ce-
nas sob seu ponto de vista - res-
saltando características úni-
cas da personalidade da amada. 
Por sua vez, o time masculi-
no traz para Intention cenas 
deles narradas por suas com-
panheiras, que revelam deta-
lhes sobre a primeira troca de 
olhares do casal, evidenciando 
quais pontos chamaram a aten-
ção no olhar do amado quando 
se conheceram.

As fragrâncias Chic Chérie e 
Intention podem ser adquiridas 
on-line, nos pontos de venda ofi-
ciais da marca ou através de re-
presentantes Eudora. É possí-
vel comprá-las individualmente 
ou em kits presenteáveis espe-
ciais para o Dia dos Namorados: 
o combo de Chic Chérie contém 
o Desodorante Colônia (95ml), a 
Loção Desodorante Hidratante 
Corporal (125ml) e uma sacola 
presenteável por um valor pro-
mocional (de R$ 139,89 por R$ 
99,89). Já o kit de Intention traz 
o Desodorante Colônia (100ml), 
o Desodorante Antitranspirante 
Aerosol (125ml) e uma sacola 
presenteável pelo mesmo valor 
(de R$ 139,89 por R$ 99,89).
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Startup traz alternativa 
para facilitar reposição 

de estoque para pequenos 
empreendedores

Há pouco mais de um ano, a 
startup Dolado foi fundada em 
meio à pandemia com a mis-
são de ajudar pequenos lojistas 
e empreendedores que, em fun-
ção da Covid-19, tiveram que 
fechar suas portas e se viram 
sem a principal fonte de renda. 
Com base tecnológica, a startup 
abriu espaço para que empre-
endedores, principalmente das 
áreas periféricas, pudessem ca-
dastrar seus produtos e serviços 
gratuitamente na plataforma, 
criando sua própria loja on-li-
ne. Dessa forma, conseguiriam 
se manter ativos de forma segu-
ra e simples por meio do próprio 
celular.

Além da possibilidade de 
levar o físico para o vir tual, 
a plataforma acaba de lançar 
um novo serviço. O produto 
de “compra coletiva” visa pro-
porcionar ao pequeno lojista 

comodidade, economia de preço 
e segurança na hora de reabas-
tecer o seu comércio. Para Khalil 
Yassine, fundador da Startup, 
lojistas de várias regiões percor-
rem grandes distâncias para re-
por o estoque, expondo-se a ris-
cos e desperdiçando tempo nos 
trajetos, entrando em um “ciclo 
vicioso de compra”, sem tem-
po para procurar tendências de 
produtos e também novos for-
necedores. Sendo assim, o lo-
jista acaba pagando um preço 
muito mais alto do que as lojas 
mais estruturadas. 

Para garantir os melhores 
preços, a Dolado reúne centenas 
de lojistas e realiza compras de 
produtos em grande quantidade, 
ganhando poder de negociação 
e eliminando intermediários. 
Assim, além de maior acesso às 
novidades do mercado, o des-
conto torna-se mais atrativo 
para o comerciante, aumentan-
do sua margem de lucro. Além 
disso, a startup oferece aos lojis-
tas prazo para quitar a compra 
das mercadorias, possibilitando 

então, que o empreendedor pos-
sa vender e, posteriormente, pa-
gar pelos mesmos. Caso ele não 
consiga, a empresa garante que, 
mediante a integridade dos pro-
dutos, a devolução pode ser feita 
sem cobranças. Com o sistema 
da plataforma, o empreendedor 
recebe suas compras no seu en-
dereço, sem cobrança de frete. 

Apesar da contínua demo-
cratização do espaço on-line, o 
processo de digitalização desse 
público ainda caminha a passos 
tímidos, tanto por causa da tra-
dição em trabalhar em espaços 
físicos, quanto por questões so-
ciais. Por isso, a Dolado aposta 
desde o começo de sua jornada, 
em capacitação presencial atra-
vés de uma equipe de rua que 
atua na Startup como analis-
tas de negócios para os peque-
nos comerciantes.

Com mais de seis mil lojistas 
na base, a Dolado está presen-
te na  Zona Leste e Zona Norte 
de São Paulo e em mais de 20 ci-
dades do interior do Estado e do 
Rio de Janeiro.

Instituições de Saúde da Zona Norte iniciam campanha de 
arrecadação de cestas básicas para comunidades carentes

Durante o mês de junho, a 
Imuvi em parceria com o HSANP 
e a Blue Med Saúde realizarão 
uma campanha de arrecadação 
de cestas básicas para doação a 
asilos e orfanatos da Zona Norte 
da cidade de São Paulo. A ativi-
dade deverá beneficiar centenas 
de crianças e idosos em situação 
de insegurança alimentar.

A ação tem um importante 
papel nesse momento em que as 
entidades estão cada vez mais 
precisando do apoio e suporte 
para se manterem em funcio-
namento. A solidariedade é pri-
mordial para superar as dificul-
dades impostas pela pandemia.

“Muitas entidades que ti-
nham trabalho voluntário cons-
tante e doações estão tendo di-
ficuldades para manter suas 
atividades durante a pandemia. 
Nós, da IMUVI em parceria com 

o HSANP e a Blue Med 
Saúde, temos a huma-
nização como parte do 
nosso trabalho e, para 
mantermos essa essên-
cia viva, precisamos 
também ajudar outras 
pessoas. Por isso resol-
vemos realizar essa arre-
cadação e esperamos que 
todos estejam sensibili-
zados para essa causa”, 
pontuou Ricardo Silva, 
diretor administrativo 
da IMUVI.

Os interessados em 
contribuir podem entre-
gar suas doações de segunda 
a sexta, das 7 às 16 horas na 
IMUVI (Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 147 - Tremembé). 
A meta é arrecadar pelo me-
nos 400 cestas básicas, que se-
rão organizadas e distribuídas 

para as entidades localizadas na 
Zona Norte de São Paulo como a 
Casa de Davi, Casa de Amparo 
ao Menor Tia Marly, Lar Anjo 
Gabriel e Instituto Resgatando 
Vidas - Rede Gerando Falcões. 
Para mais informações: (11) 
3531-6666.
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Instituições da Zona Norte de São Paulo 
serão beneficiadas com a ação social


