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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Procurar harmonização no ambiente de 
trabalho. Momento de reconciliação na 
família.

Proposta a caminho com progresso �nan-
ceiro. Um bom diálogo ajudará na relação 
amorosa.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A liderança poderá ser a chave do suces-
so. Bom momento para avaliar a relação 
amorosa.

Libra - 23 set a 22 out
Mudança rápida na atividade pro�ssio-
nal. Firmeza nos propósitos chegará ao 
triunfo.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Restrição no trabalho poderá gerar con-
�itos. Procure ouvir pessoas que tragam 
harmonia.

Touro - 21 abr a 20 mai

Boa fase para argumentar situações na 
área pro�ssional. A sintonia no amor trará 
estabilidade emocional.

Leão - 21 jul a 22 ago

Oportunidades com segurança e êxito. A 
prudência ajudará a manter o equilíbrio.

Escorpião - 23 out a 21 nov

O sucesso da conquista chegará com sa-
tisfação. Evite con�itos no ambiente 
familiar.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Atitudes altruístas ajudarão no campo pro-
�ssional. Bom momento para rever as ami-
zades antigas.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Necessidade de informação para nego-
ciações. A colheita chegará no momento 
certo.

Virgem - 23 ago a 22 set
Ciclo positivo para aberturas de projetos. A 
humildade mostrará a colheita.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Mudanças positivas na área pro�ssio-
nal. A harmonização ajudará no equilíbrio 
emocional.

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
2/7 a 

8/7

Por Naiá Giannocaro

Perfumes
Cada anjo está associado a uma fragrância que você poderá uti-
lizar e proteger seu chakra.
Coloque o perfume no dedo mediano e friccione com o po-
legar passando ao redor do umbigo, isto fará com que o seu 
corpo �que protegido contra a negatividade.

Segue algumas sugestões de perfume para melhorar seu dia:
Ansiedade - bergamota, sálvia e melissa
Insônia - cânfora, manjericão e lavanda
Desânimo - jasmim, calêndula e sálvia 
Irritabilidade - rosa e camomila

Tensão - alecrim
Quando o aroma é agradável signi�ca que o perfume está fa-
zendo seu papel curativo em nosso corpo.

Tenham uma abençoada semana!

Chegou a época do 
friozinho, das Festas 

Julinas e do vinho

E neste tempo em que o 
distanciamento social é fun-
damental para a prevenção da 
Covid-19, nada melhor do que 
um vinho quente e bem aro-
mático para curtir o arraial em 
casa com a família, dar aquele 
clima de aconchego nos dias de 
baixa temperatura e, claro, rela-
xar e desfrutar do que há de me-
lhor na estação. 

Veja esta receita do Vinho 
Quente Dom Bosco, que ganha 
um sabor extra com frutas:

Ingredientes: 1 garrafa de vi-
nho Dom Bosco Tinto Suave ou 
Dom Bosco Bordô Suave, casca 
de laranja, 1 xícara de suco de 
laranja, 3 colheres de sopa de 
suco de limão, 1/2 xícara de açú-
car, 2 maçãs, 6 cravos da Índia, 3 
paus de canela. 
Modo de preparo: Descasque 

as maçãs e corte-as em cubi-
nhos. Coloque todos os in-
gredientes em uma panela e 
leve a mistura no fogo alto. 
Acrescente as maçãs cortadas. 
Depois de ferver, abaixe o fogo 

e deixe cozinhando por mais dez 
minutos. 
A nossa dica é servir o vinho 
quente em uma xícara, decoran-
do a borda com uma fatia de la-
ranja e canela. 
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Cinco dicas para cuidar 
do corpo e da pele 
durante o inverno

O inverno chegou e no 
Brasil essa época costuma ser 
muito seca e com baixa umida-
de do ar, e isso contribui para 
a desnutrição e desidratação da 
pele, cabelos e lábios. No entan-
to, se engana quem pensa que o 
frio é o inimigo número um da 
beleza. De acordo com especia-
listas, essa é a época mais in-
dicada para investir em trata-
mentos de beleza. Veja abaixo 
as dicas para cuidar da beleza 
durante o frio:

1. Conheça o seu tipo de pele 
Antes de investir em produ-
tos para cuidados home care, 
uma dica é conhecer e escolher 

o cosmético ideal para o seu 
tipo de pele, assim o tratamen-
to adequado irá ajudar também 
a potencializar os resultados, 
mediante as características da 
pele. Quando a escolha do pro-
duto é errada, os ativos traba-
lharão de forma contrária ao 
que a pele necessita, promoven-
do respostas inadequadas.

2. Invista em cuidados que ga-
rantam a hidratação 
No inverno é importante cui-
dar da pele e investir em proce-
dimentos que garantem a hidra-
tação estimulando a produção 
de colágeno da pele, como o 
peeling de cristal e de diaman-
te, que promovem a renovação 
celular da epiderme. Ainda de 
acordo com a especialista, du-
rante as estações mais frias, o 

procedimento de esfoliação é es-
sencial e pode ser feito em casa 
de forma simples e sem altos 
custos. 

3. Evite banho “fervendo” e beba 
muita água
Banhos muito quentes e demo-
rados durante o inverno podem 
acabar retirando o manto hi-
drolipídico da pele – um hidra-
tante produzido pelo próprio 
corpo que atua como uma ca-
mada protetora – e causar um 
ressecamento ainda maior - por 
isso é preciso ficar atento. Além 
disso, geralmente no frio as pes-
soas tendem a não sentir tanta 
sede, mas com o tempo seco a 
hidratação se torna ainda mais 
necessária. Outra dica de be-
leza para manter o corpo e a 
pele hidratada é beber bastan-
te água.

4. Aposte em cuidados estéticos
Hoje o mercado conta com di-
versas tecnologias que contri-
buem para o rejuvenescimen-
to facial, hidratação e tônus da 
pele. Estes são recursos valiosos 
que contribuem para os cuida-
dos do corpo e da pele. Sempre 
que possível, apostar em trata-
mentos estéticos e usar a tecno-
logia como aliada para potencia-
lizar os cuidados home care é 
uma ótima opção. 

5. Mantenha o uso do protetor 
solar
Mesmo nas épocas mais frias do 
ano é fundamental o uso de pro-
tetor solar para colaborar com 
os cuidados com a pele. 
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Programa Dignidade Íntima recebeu 
doação de 2 milhões de absorventes íntimos

Um total de 2 milhões de ab-
sorventes foram doados pela em-
presa P&G ao programa Digni-
dade Íntima do Governo do 
Es  ta do de São Paulo. Através des-
se programa, esses produtos se-
rão distribuídos, de forma gra-
tuita, para estudantes da rede 
estadual.

“O Governo providenciou e 
adquiriu absorventes e tivemos 
a grata surpresa de receber uma 
doação voluntária, adicional, da 
P&G, que tem colaborado co-
nosco em diversas iniciativas, 
com mais 2 milhões de absor-
ventes para o atendimento das 
meninas que estudam na rede 
pública de ensino do Estado de 
São Paulo”, afirmou o governa-
dor João Doria, ao anunciar o 
recebimento das doações .

O programa Dignidade Ínti-
ma deverá investir cerca de 
R$ 30 milhões na compra des-
te produto, que será disponibi-
lizado para cerca de 1,3 milhão 
de estudantes em idade mens-
trual, entre 10 e 18 anos, sen-
do que a prioridade são as que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade.

O programa foi estabelecido 
por decreto, publicado em Diário 
Oficial (DO) no sábado (19), no 
âmbito do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE-SP), 
Lei nº 17.149, de 13 de setem-
bro de 2019, e regulamentado 
pela resolução Seduc-56, de 21 
de junho de 2021, publicada no 
DO na terça-feira (22).

Vejam abaixo as principais 
regras do programa:

•Os recursos serão repassados 
conforme valor per capita por 
estudante, exclusivo para a fi-
nalidade do programa;
•O valor de per capita será fixa
do em, no mínimo, R$ 5 por 
estudante;
•Os valores a serem repassados 

por unidade escolar serão calcu-
lados com base na quantidade de 
estudantes do sexo feminino na 
faixa etária entre 10 e 18 anos que 
estejam registrados no Cadastro 
Único de Programas Sociais do 
Governo Federal, na faixa da po-
breza e da extrema pobreza, con-
forme a legislação vigente;
•Os produtos de higiene íntima 
menstrual adquiridos com os 
recursos deste repasse poderão 
ser destinados a todos os estu-
dantes da unidade escolar, dan-
do-se prioridade aos estudan-
tes encaixados nos critérios de 
vulnerabilidade;
•As aquisições dos produtos de-
verão ser feitas após pesquisa 
de preços obtidos junto a, no mí-
nimo, 3 fornecedores.

A rede estadual conta com 
1,6 milhão de alunas. Dessas, 
1,3 milhão estão em idade mens-
trual, entre 10 e 18 anos. Mais 
de 500 mil possuem cadastro no 
CadÚnico e mais de 290 mil são 
beneficiárias do programa Bolsa 
Família, essas consideradas em 
situação de vulnerabilidade.

“A Always, que ao longo da 
sua história sempre empode-
rou meninas e mulheres, quer 
abrir espaço para discussão so-
bre Pobreza Menstrual, já que 1 
em cada 4 meninas já perderam 
aula por não terem acesso a ab-
sorventes. Queremos contribuir 
com a sociedade para que todas 
as meninas tenham oportunida-
de de um futuro melhor”, disse 
Juliana Azevedo, presidente da 
P&G Brasil.

Os protocolos de distribui-
ção irão garantir privacidade e 
cuidado, criando múltiplos ca-
nais de atendimento para as es-
tudantes. A partir de julho, as 
equipes escolares serão orienta-
das pela Secretaria da Educação.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estima que 1 en-
tre 10 meninas no mundo so-
frem com o impacto da pobre-
za menstrual na vida escolar. 
No Brasil, estima-se que esse 
número seja 1 em 4. Em 2014, 
a ONU reconheceu o direito à 
higiene menstrual como uma 
questão de direito humano e à 
saúde pública.
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Iniciativa prevê investimento de R$ 30 milhões para beneficiar 1,3 milhão 
de estudantes; doação voluntária da empresa P&G não terá custo




