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- Imóveis

HORÓSCOPO

Por Naiá Giannocaro

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

Áries - 21 mar a 20 abr

Câncer - 21 jun a 20 jul

Libra - 23 set a 22 out

Período de movimento nas atividades profissionais. Aproveite o clima de romance.
Evite intrigas.

A comunicação fará parte no campo profissional. Ser relevante nas atitudes no convívio familiar.

Não permita que obstáculos invada seus
planos. Controlar os impulsos negativos.
Cuide-se.

Touro - 21 abr a 20 mai

Leão - 21 jul a 22 ago

A sensibilidade emocional ajudará na profissão. Ceder com boa vontade trará harmonia no amor.

Aproveite o momento para investimento com sucesso. Procure cuidar da
alimentação.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
A inflexibilidade poderá gerar conflitos no
trabalho. Aproveite a fase para aprimoramento de atividades.

Momento de colocar as ideias em prática.
Excelente ocasião para dialogar com a pessoa amada.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Novo ciclo de aprendizagem profissional
com triunfo. Respeite seu limite, o cansaço
poderá chegar.

15/7

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Escorpião - 23 out a 21 nov

Virgem - 23 ago a 22 set

De
8/7 a

Bons momentos para empreendimentos.
Evite conflitos no ambiente familiar.

Proposta de trabalho a caminho com sucesso. Fase propícia para rever entes
queridos.

Aquário - 22 jan a 19 fev
A cautela ajudará nos projetos a serem
conquistados. O momento da colheita
chegará. Aguarde!

Peixes - 20 fev a 20 mar
Mudanças de planos na área profissional. O apoio familiar ajudará na conquista
financeira.

Salmos
Ao todo são 150 salmos escritos pelo Rei David e que buscam expressar a verdade.
São orações que colocam em palavras tudo o que o nosso
coração sabe.
Quando os lemos invocamos a proteção de um anjo guardião.
Faça um salmo de cada vez durante 7 dias, respeitando sempre o mesmo horário. Procure um local tranquilo e acenda
um incenso.

6 ou 7 - Obter socorro rápido.
12 ou 16 - Contra tristeza
15 - Encontrar objetos desaparecidos
17 - Obter vitória em uma ação
70 - Para saúde
70 - Favorece as cirurgias
90 - Contra assaltos (escreva-o como se fosse um pergaminho e coloque atrás da porta)
91 - É o salmo mais forte, serve para tudo

102 - Permanência no emprego
113 - Prosperidade
114 - Harmonia na família
118 - Encontrar o emprego desejado
120 - Viajar ou dirigir com segurança
A oração tem um grande poder.
Tenham uma abençoada semana!

Veja o que abre e fecha na cidade de
São Paulo no feriado de 9 de julho
Foto: Divulgação

Eudora apresenta linha
corporal Instance Leite de
Avelã, com fórmula
enriquecida por Ômega 9
A hidratação é essencial para
uma pele saudável e viçosa, mas
basta chegar o inverno para no
tar sinais causados pela queda
de temperatura. Ressecamento
é o principal deles, que ocasio
na o indesejado efeito acinzen
tado e opaco nas pernas, joelhos
e até a descamação. Isso porque
o clima seco e as baixas tempe
raturas que acompanham a es
tação, prejudicam a capacidade
do corpo de reter água e se man
ter hidratado.
Para ajudar a potencializar
os cuidados diários com a pele,
Eudora, do Grupo Boticário,
apresenta Instance Leite de Ave
lã, linha corporal enriquecida
com o óleo de Avelã, que garante
hidratação por até 48 horas.
Com a tecnologia de trata
mento de Instance, já conhecida
e sucesso entre as consumido
ras da marca, a nova linha traz
Ômega 9, que nutre e protege a
barreira cutânea. A fórmula ga
rante maciez e viço à pele, além
do perfume delicado de avelã.
Sem ingredientes de origem
animal, e livre de sulfato e para
benos, Instance Leite de Avelã
chega à Eudora trazendo uma
novidade exclusiva: o Leite de

O feriado de 9 de julho sobre
a Revolução Constitucionalista
está mantido, tanto na cidade,
quanto no Estado de São Paulo.
A data não foi antecipada pela
Prefeitura de São Paulo, quan
do o então prefeito de São Paulo,
Bruno Covas (PSDB), antecipou
cinco feriados municipais no
mês de março de 2021, para ten
tar aumentar o isolamento social
devido à pandemia. O feriado da
Revolução Constitucionalista de
1932 não entrou para o calen
dário de datas adiantadas para
conter o avanço da Covid-19 na
capital. Foram antecipados dois
feriados de 2021 e três feriados
de 2022:
•Corpus Christi; 3 de junho; e
•Dia da Consciência Negra, 20
de novembro
Três feriados de 2022

banho com enxágue (R$29,99,
200ml). O item possui rápida
absorção e nutre a pele de for
ma prática, sem deixá-la pegajo
sa. Basta aplicar o produto du
rante o banho e enxaguar em
seguida para obter hidratação
imediata.
A linha também apresen
ta uma Loção Hidratante Deso
dorante Corporal (de R$ 44,99
por R$ 36,99, 400ml) e um
Creme Desodorante Hidratante

para Mãos (R$ 19,99, 30g).
Assim como o Leite de Banho,
ambos são enriquecidos com a
tecnologia Passou, Secou, Hi
dratou, que promove consistên
cia leve e de rápida absorção.
Todos os produtos já estão
disponíveis e podem ser adqui
ridos no e-commerce da marca
ou com a representante Eudora
mais próxima, de forma indivi
dual e no kit promocional (de
R$ 94,97 por R$ 74,99).

Dinossauros hiper-realistas
divertem as crianças na Zona Norte
Foto: Divulgação

Atração do Santana Parque Shopping apresenta universo radical da pré-história

De 5 de julho a 31 de agosto,
uma nova atração traz dinossau
ros super realistas ao Santana
Parque Shopping. As crianças
também devem se divertir com
um escorregador temático com
mais de 4 metros de altura.
A atração é recomendada
para crianças de todas as idades,
e é marcada por um ambiente to
talmente interativo, onde os pe
quenos podem se divertir de mon
tão em um inflável giro radical,
torre com escorregadores e me
catrônicos que parecem animais
de verdade. Localizada na praça
de eventos do shopping, a atração
tem os seguintes valores: 30 mi
nutos: R$ 30,00 - 45 minutos: R$
40,00 - 1 horas: R$ 50,00 - 1h30:
R$ 60,00 - 2 horas: R$ 70,00 Acima de 2 horas: R$ 80,00.
O Santana Parque Shopping
está localizado na Rua Conse
lheiro Moreira de Barros, 2.780
- Santana. Mais informações
pelo site: www.santanaparque
shopping.com.br ou pelo te
lefone: (11) 2238-3002 ou
WhatsApp: (11) 96588-3226.
Redes sociais
Instagram:
@santanaparque
shoppping
Facebook: www.facebook.com/
Santanaparque

•Aniversário de São Paulo, 25
de janeiro;
•Corpus Christi, 16 de junho; e
•Dia da Consciência Negra, 20
de novembro.
Veja porque a data 9 de julho
é feriado em São Paulo
No Estado de São Paulo dia
9 de julho é feriado desde 1997.
A data é a celebração do Estado,
em memória ao dia em que o
povo paulista pegou em armas e
lutou pelo regime democrático no
País, e assim surgiu a Revolução
Constitucionalista de 1932.
A Lei Federal de nº 9.093,
de 12 de setembro de 1995, foi
sancionada pelo então presiden
te Fernando Henrique Cardoso,
ficou definida que cada Estado
tivesse a uma data magna que
fosse transformada em feriado
civil. Assim cada Estado teve a
liberdade de escolher o dia do
ano que seria feriado, no caso de
São Paulo, 9 de julho foi o dia
escolhido, e assim surgiu o fe
riado após a criação de uma Lei
Federal que dispõe sobre feria
dos estaduais.
O Deputado Estadual Gui
lherme Gianetti criou o Projeto
de Lei nº 710/1995 e foi aprova
do pela Assembleia Legislativa,
que deu origem à Lei Estadual
nº 9.947, de 5 de março de 1997,
e foi sancionada pelo então go
vernador Mario Covas.
Por ser uma lei estadual, o

Foto: AGZN

Confira o que abre e fecha na cidade de São Paulo neste feriado de 9 de julho

feriado não exige manutenção
através de legislação específica,
como a assinatura de um decre
to que é renovado ano após ano.
Projeto de Lei nº 710/95, do
deputado Guilherme Gianetti
– PMDB
Lei nº 9.497, de 5 de março
de 1997
Institui, como feriado ci
vil, o dia 9 de julho, data mag
na do Estado de São Paulo. O
GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu promul
go a seguinte lei:
Artigo 1º – Fica instituído,
como feriado civil, o dia 9 (nove)
de julho, data magna do Estado
de São Paulo, conforme autori
zado pelo artigo 1º, inciso II, da
Lei Federal nº 9.093, de 12 de
setembro de 1995.
Artigo 2º – As despesas de
correntes da execução desta lei
correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suple
mentadas se necessário.
Artigo 3º – Esta lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.
Palácio dos Bandeirantes,
5 de março de 1997.
MÁRIO COVAS
O que abre e o que fecha
na cidade de São Paulo
O atendimento em órgãos
públicos, bancos e transportes,

sofrem alterações. Veja o que
abre e fecha:
Vacinação contra a
Covid-19
Segundo a Prefeitura de
São Paulo nesta sexta-feira (9)
e no sábado (10), será feita a
repescagem do grupo de 39 a 41
anos. Para receber a vacina con
tra a Covid-19 quem se enqua
dra no grupo (39 a 41) deve ir
até uma das Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) e Assistências
Médicas Ambulatoriais (AMAs)
Integradas da capital para rece
ber a vacina.
Bancos
De acordo com a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban)
não haverá atendimento nas
agências bancárias no Estado de
São Paulo. Só ficará disponível
para os clientes as áreas de au
toatendimento, e os canais digi
tais de atendimento.
As contas de consumo, como
de água e energia, e carnês com
vencimento em 9 de julho poderão
ser pagos, sem acréscimo de juros,
na próxima segunda-feira (12).
Comércio
Segundo a informação da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), os empresários
da capital têm autonomia para
decidir se abrem ou fecham
os empreendimentos na data.
Desde que continuem respei
tando os protocolos de combate
à Covid-19.

