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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Período excelente para expor a criativida-
de no trabalho. Pensamentos positivos aju-
darão no progresso financeiro.

Atuar de maneira tolerante nos argumen-
tos no trabalho. Aproveite o momento 
para dialogar com a pessoa amada.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Não permita que pensamento negativo 
invada seu crescimento. Buscar o contato 
com a natureza ajudará no equilíbrio.

Libra - 23 set a 22 out
A comunicação ajudará alavancar sua car-
reira. Ciclo benéfico para reviver uma boa 
amizade.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Suas opiniões poderão ser questionadas 
na profissão. Momento de reconciliação 
com pessoa da família.

Touro - 21 abr a 20 mai

Momento de assumir compromisso na 
área de trabalho. Oportunidade de ampliar 
os conhecimentos com alegria.

Leão - 21 jul a 22 ago

Necessidade de jogo de cintura nas deci-
sões no trabalho. O convívio familiar será 
prazeroso.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Delegue responsabilidades para pessoa 
de sua confiança. Bom ciclo para viagens 
rápidas.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Mantenha a cautela no posicionamento de 
liderança. Reflexão faz parte para amenizar 
as contrariedades.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Bom momento para solicitar mudanças no 
setor profissional. Descartar as frustrações 
melhorará seu emocional.

Virgem - 23 ago a 22 set
Hora de investir na carreira profissional. 
Exigências e cobranças devem ser evitadas 
no amor.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Não permita que obstáculos enfraqueçam 
suas ideias. A inflexibilidade no amor po-
derá trazer conflitos.

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
23/7 a 

29/7

Por Naiá Giannocaro

Oração aos Namorados
Senhor, como é belo saber amar. Obrigado por esta 
potência colocada em nosso coração jovem. Apesar 
disso, Senhor, às vezes, nosso amor fica chato e a gen-
te não se entende.

Porque cada um tem um ponto de vista e gostaríamos 

que tudo desse certinho. Mas amar de verdade não 
é tão fácil como se pensa. Exige muita compreensão, 
paciência, diálogo, para juntos entender-nos e cons-
truir nossa felicidade.

E como tu, Senhor, nos conheces de perto e sabes de 

nossa vontade louca de amar, faze que este amor cres-
ça cada dia mais.

Dai-nos, Senhor, coragem para lutar e vencer no teu 
amor.

Tenham uma abençoada semana!

Linha de cosméticos lança 
linha capilar Botanic 
com Óleo de Rícino

Cabelos bonitos estão direta-
mente ligados à saúde do couro 
cabeludo, uma região que precisa 
de cuidados para evitar o resse-
camento e garantir o crescimen-
to saudável dos fios. Para aju-
dar nos cuidados diários, a Inoar 
Cosméticos, marca brasileira de 
produtos de beleza veganos, aca-
ba de lançar a linha Botanic, for-
mulada com Óleo de Rícino e 
Macadâmia, que proporciona for-
talecimento dos fios e auxilia no 
crescimento dos cabelos. 

Extraído das sementes de 
uma planta chamada Ricinus 
communis, (conhecida popular-
mente como mamona), o Óleo 
de Rícino ajuda no crescimen-
to forte e saudável dos fios, gra-
ças às suas propriedades antio-
xidantes, ômega 6 e ômega 9 e 
vitamina E. 

Ideal para todos os tipos 
de cabelos, a linha é composta 
por Shampoo, Condicionador, 
Máscara Hidratante e Óleo de 
Rícino Multifuncional.

Além disso, toda a linha 
Botanic é 100% vegana, sem in-
gredientes de origem animal e 
sem testes em animais.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

VOCÊ SENTE O QUE EU 
SINTO? De Leonardo Bertolli 
Kriger (Editora Independente). 
Tudo começa com uma pergunta: 
Você sente o que eu sinto? A res-
posta seria dizer que todos sen-
timos as mesmas emoções, afi-
nal, somos humanos. Mas aí vem 
a grande questão: será que essa 
premissa é verdadeira, quando es-
ses sentimentos dizem respeito a 
indiví duos que entendem o mun-
do, as pessoas, as situações a sua 
volta com um olhar mais que es-
pecial? Essa é a questão abordada 

neste livro, que revela o mundo, 
as pessoas e tudo a sua volta pela 
perspectiva de Leonardo Bertolli 
Kriger, um jovem com Síndrome 
de Asperger. Com alegria e mer-
gulhado em suas ainda tão tenras 
memórias, ele nos conta os mo-
mentos de superação de inúme-
ros desafios em um mundo reple-
to de sentimentos aparentemente 
tão seguros e tão definidos por to-
dos, que não raras vezes mal com-
preendem – e compreendem mal 
– os sentimentos de alguém que 
percebe tudo de maneira tão es-
pecial. São esses sentimentos de 
um prisma único que o Lê (como 
é chamado por aqueles que têm o 
privilégio de conviver com ele) di-
vide conosco. São tristezas, frus-
trações, questionamentos, mas 
também muitas alegrias vividas 
em seu processo de fortalecimen-
to de sua identidade pessoal. Com 
um toque muito bem-humorado 
acerca de tudo o que viveu desde 
sua infância até o momento atual, 
Lê nos revela a grandiosidade da 
empatia e nos convida a pensar: 
será que eu sou mesmo capaz de 
sentir o que o outro sente? Deise 
Alcântara das Flores - Revisora 
do livro.

Prepare nhoque com ragu 
de costela ao vinho 

Preparar um prato delicio-
so é uma forma de demonstrar 
todo o seu afeto, por isso a dica 
é este nhoque com ragu de cos-
tela ao vinho, da marca Dom 
Bosco. 

Esta e outras receitas es-
tão no e-book “Vinho e seus se-
gredos - Prazer que une gera-
ções”, elaborado pelo Vinho 
Dom Bosco e podem ser confe-
ridas em vídeo com apresenta-
dora Chris Flores na página da 
marca no Pinterest, Instagram 
e YouTube/@vinhodombosco. 

Ingredientes: 
Massa de nhoque: 3 batatas 
de tamanho médio, 2 ovos cai-
pira pequenos, 1 xícara (chá) de 
farinha de sêmola, sal, noz-mos-
cada e pimenta-do -reino a gos-
to, 1 colher (chá) de manteiga.

Molho de ragu de costela: 
500 g de costela em pedaços, 1 
cebola, 2 dentes de alho, 1/2 xí-
cara (chá) de Vinho Tinto Seco, 
1/2 xícara (chá) de polpa de to-
mate, 1 folha de louro, 3 toma-
tes pelados sem sementes e 1 co-
lher (sopa) de óleo.

Modo de preparo: 
Nhoque: Cozinhe as batatas e 
amasse-as ainda quentes com a 
manteiga. Tempere com o sal, 
a noz-moscada e a pimenta-do- 
reino. Deixe esfriar. Adicione os 
ovos e misture bem. Depois adi-
cione a farinha e misture até a 
massa ficar lisa e, assim que co-
meçar a grudar na mão, pare de 
mexer.  Polvilhe a farinha e en-
role alongando a massa até for-
mar um rolo. Em seguida, cor-
te em pedaços de 3cm a 4cm. 
Cozinhe em água fervente até 
boiar e retire da panela. 

Molho de ragu de coste-
la: Em uma panela de pressão, 
aqueça o óleo e doure a carne. 
Acrescente o alho, a cebola, os 
temperos e refogue. Junte o lou-
ro e adicione a água até o do-
bro do volume da carne. Tampe 
a panela e cozinhe em fogo bai-
xo por cerca de 30 minutos após 
pegar pressão, ou até que este-
ja macio. Desligue e deixe sair 
a pressão. Adicione os toma-
tes, o vinho e a polpa de tomate.  
Deixe cozinhar o molho por cer-
ca de 20 minutos ou até reduzir 
e ficar mais encorpado. Sirva o 
nhoque regado com uma porção 
generosa de ragu de costela.

Vagas de estágio remunerado para estudantes 
universitários de Direito e Jornalismo no TRT-2 

Na quarta-feira (14), o Tribu-
nal do Trabalho de São Paulo 
(TRT-2) divulgou o Edital de 
abertura de inscrições para o pro-
cesso seletivo que visa preencher 
220 vagas de estágio na área de 
Direito e duas vagas na área de 
Comunicação Social/Jornalismo. 
As inscrições começaram na quin-
ta-feira (15) e terminam às 12 
horas da próxima segunda-feira 
(26). Tanto as inscrições, quanto 
as provas serão feitas somente via 
internet no endereço eletrônico 
do Centro de Integração Empresa 

Escola (Ciee), www.ciee.org.br.
Assim que o interessado fina-

lizar a inscrição, estará apto para 
a realização da prova, que estará 
disponível no mesmo período da 
inscrição. Os candidatos devem 
observar algumas regras para a 
seleção, como: ter a idade míni-
ma de 16 anos na época da con-
vocação e estar cursando do 3º ao 
penúltimo semestre dos cursos de 
Direito ou de Comunicação Social 
/Jornalismo reconhecidos pelo 
Ministério da Educação, entre ou-
tras disposições. 

O candidato trans (travesti 
ou transexual) que desejar aten-
dimento pelo nome social e ainda 
não possui os documentos oficiais 
retificados, poderá solicitá-lo pelo 
e-mail recursostrt2@ciee.ong.br 
antes do término das inscrições.

Os convocados terão bolsa 
mensal de R$ 787,98 mais auxí-
lio transporte para uma jornada 
de 20 horas semanais, sendo qua-
tro horas diárias, de acordo com 
o interesse da Administração do 
TRT-2. Também serão observa-
dos disponibilidade do estudante 

e horário de funcionamento das 
unidades do Tribunal. Além dis-
so, o estagiário terá assegurado, 
sempre que o estágio tiver dura-
ção igual ou superior a 12 meses, 
período de recesso remunerado de 
30 dias.

Os estágios terão duração 
máxima de dois anos e os locais 
de trabalho incluem as unidades 
e fóruns da capital, Guarulhos, 
Osasco e regiões e nos municí-
pios do Grande ABC e Baixada 
Santista, conforme tabela do 
Edital.


