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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

O progresso no trabalho dependerá de 
você. Ficar atento com pessoas negativas.

Mudanças no trabalho com humildade e 
triunfo. Novidades de amizades antigas.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A paciência trará o triunfo no trabalho. Não 
desista de suas metas. Coragem.

Libra - 23 set a 22 out
A sorte no trabalho está ao seu lado. 
Afastamento de amizades será necessário.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A caminho novas oportunidades no tra-
balho. A segurança virá com caminhos 
brilhantes.

Touro - 21 abr a 20 mai

O sucesso virá com o tempo. Mantenha 
a calma. Evitar amizades com energias 
negativas.

Leão - 21 jul a 22 ago

Proposta de emprego com vitória. Confiar 
nas amizades com discernimento.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Oportunidades de liderança no campo 
profissional. Momento de reflexão no con-
vívio familiar.

Aquário - 22 jan a 19 fev

O desgaste será o grande desafio para o 
sucesso. A reflexão será a chave para o 
sucesso.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
O sucesso abrilhantará novos horizontes. O 
diálogo minimizará conflitos familiares.

Virgem - 23 ago a 22 set
Desgastes desnecessários na área profis-
sional. Cuidado com intrigas na familia.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Acredite no desempenho familiar. Precaver 
de amizades não sinceras.

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
3/9 a 

9/9

Por Naiá Giannocaro

Nazca Cosméticos lança
linha Origem Preto Max 

com lama vulcânica

A maioria da população 
mundial tem cabelos pretos. 
Com o passar do tempo, os fios 
acabam ganhando o efeito opa-
co e perdendo o aspecto sau-
dável. Foi pensando em tra-
zer uma solução completa, 
com produtos específicos para 
esse tipo de tratamento, que a 
Nazca Cosméticos desenvolveu 
a nova linha Origem Preto Max, 
que chega agora em todas as 
prateleiras.

Destinada inteiramente para 
os cabelos pretos a nova linha de 
produtos conta com shampoo, 
condicionador, máscara de tra-
tamento e o kit shampoo e con-
dicionador. Sua formulação foi 
desenvolvida com alta tecnolo-
gia e possui lama vulcânica em 
sua composição, responsável por 
promover um mix de benefícios 
como: brilho intenso, maciez, 
fortalecimento, sedosidade e hi-
dratação. Além de proteger e re-
vitalizar o aspecto dos fios, a li-
nha Origem Preto Max também 
é vegana e liberada.

“O lançamento da linha 
Origem Preto Max chega para 
ampliar nosso portfólio e ofe-
recer o cuidado ideal para os 
cabelos pretos se manterem 

saudáveis, hidratados e macios. 
A Nazca Cosméticos oferece li-
nhas de produtos que atendem 
as maiores e mais diversas ne-
cessidades dos fios, chegou a 
hora dos cabelos pretos brilha-
rem” ressalta Marcela Akioka, 
coordenadora de marketing de 
produtos da Nazca Cosméticos.

A embalagem da nova linha 

conta com um design moderno 
com as cores preto e roxo me-
talizado que se destacam refor-
çando, através da linguagem vi-
sual, um produto marcante e 
sofisticado, inteiramente ali-
nhado aos princípios da marca, 
que busca sempre por inovação, 
diversidade em produtos e alta 
eficiência.
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“O SEGREDO DOS ANJOS” 
de Rafael F. de Brito (Editora: 
Angelus), Os anjos existem e 
querem se relacionar com você. 

Eles foram enviados por Deus e 
fazem parte do mundo invisível. 
Este livro foi pensado para to-
dos aqueles que desejam conhe-
cer melhor sobre estes nossos 
irmãos. Você sabia que existem 
mais anjos bons e fiéis a Deus 
do que demônios? A tradição da 
Igreja, os padres e o magistério 
nos dão esta certeza. Esta trilo-
gia pretende esclarecer o quão 
belo é estar na companhia dos 
anjos de Deus e de pertencer ao 
reino dos céus. Este é o primei-
ro livro da nossa trilogia sobre 
os anjos que nos traz o segredo 
sobre a primeira hierarquia ce-
leste, que são os serafins,  que-
rubins e tronos. Que Deus te 
conduza a verdadeira intimida-
de, a adoração a Deus. Preço: 
R$ 45,00 - www.angeluseditora.
com Redes Sociais: @angelu-
seditora | Facebook: Angelus 
Editora.

Passaporte da Vacina 
passou a valer desde a 

última quarta-feira 

Desde a última quarta-feira 
(1º), a cidade de São Paulo pas-
sou a contar com o Passaporte 
da Vacina, implementado pela 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) dentro do aplicativo e-
saúdeSP, do programa Avança 
Saúde. 

O novo recurso digital vai 
auxiliar os organizadores de 
eventos da cidade a comprovar 
que os munícipes tenham se va-
cinado, com pelo menos, uma 
dose do imunizante antiCovid. 
A iniciativa para garantir mais 
segurança às pessoas, contra a 
disseminação da Covid-19 na ci-
dade de São Paulo. 

De acordo com o decreto pu-
blicado no sábado, 28 no Diário 
Oficial do Município, os serviços 
pertencentes ao setor de even-
tos, como: shows, feiras, congres-
sos e jogos, com público superior 
a 500 pessoas, deverão solicitar, 
para acesso ao local, comprovan-
te de vacinação do cidadão con-
tra Covid-19, que será autentica-
do pelo Passaporte da Vacina.

Para ter acesso ao aplica-
tivo, basta entrar na loja de 
compras do celular, baixar o e-
saúdeSP de forma gratuita, 
aceitar os termos de uso e fa-
zer um cadastro com Cadastro 

de Pessoas Físicas 
(CPF), data de nas-
cimento, nome com-
pleto, e-mail e telefo-
ne com DDD. O app 
também está disponí-
vel na página: https:// 
e-saudesp.prefeitura.
sp.gov.br/public-login

Com as opções já 
existentes no aplica-
tivo, haverá um ícone 
chamado “Passaporte 
da Vacina”, no qual o 
munícipe terá aces-
so à vacinação realiza-
da contra a Covid-19 e 
a um QR Code. Com 
esse código, os locais 
de eventos poderão vi-
sualizar o registro de 
vacinas do munícipe, que deve-
rá ter ao menos uma dose para 
ingressar nos espaços. O ca-
dastro também pode ser feito 
por meio do site: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/atencao_basica/ 
index.php?p=303489

A comprovação da condição 
vacinal também poderá ser re-
alizada pelo registro físico, me-
diante apresentação do compro-
vante de vacinação, ou de forma 
digital disponível nas platafor-
mas VaciVida e ConectSUS. 

Fica recomendado a todos 
os eventos no município de São 
Paulo que solicitem, para acesso 

das pessoas às suas dependên-
cias, comprovante de vacinação 
contra Covid-19. Os eventos que 
não respeitarem as regras e res-
trições previstas neste decreto e 
os demais protocolos estabeleci-
dos, ficarão sujeitos às penalida-
des cabíveis, conforme previsto 
no Decreto nº 59.298, de 23 de 
março de 2020.  

A SMS manterá o monitora-
mento da evolução da pandemia 
da Covid-19 na capital paulista 
por meio de análises epidemio-
lógicas, podendo elaborar novas 
recomendações a qualquer mo-
mento, considerando as diretri-
zes emanadas pelas demais au-
toridades de saúde.
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Vitrine Sampa, a solução de vendas para os 
associados da Associação Comercial de São Paulo

As restrições impostas 
pelo Governo de São Paulo 
aos estabelecimentos co-
merciais classificados como 
não essenciais, por causa 
da Covid-19, levaram os mi-
cro e pequenos empreende-
dores a reinvenção. A saí-
da para muitos deles foi 
investir na venda on-line. 
De olho nesta necessidade e 
para ajudar - principalmen-
te - o comércio de bairro, 
a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) desenvol-
veu o Vitrine Sampa, serviço 
exclusivo para os associados 
venderem seus produtos ou 
serviços na internet.

A solução da entidade 
tem como objetivo impul-
sionar e atender o pequeno 
e médio comerciante ou presta-
dor de serviço que não possui 
loja virtual. No Vitrine Sampa, 
em poucos passos já é possível 
vender e faturar. Dados da pes-
quisa da Ebit|Nielsen mostram 
que em 2020, o e-commerce bra-
sileiro registrou crescimento de 
47% no primeiro semestre, a 

maior alta em 20 anos. As medi-
das restritivas foram determi-
nantes para esta elevação, que 
apontou também crescimento 
de 39% no faturamento (90,8 
milhões) em relação ao primei-
ro semestre de 2019.

Com o Vitrine Sampa a 
ACSP pretende fortalecer o 
negócio de pequenos lojistas, 

comerciantes, empreende-
dores e profissionais liberais 
de diferentes segmentos.  
Entre as opções que estão 
disponíveis para venda no 
site são artigos de: vestu-
ário, calçados, eletrônicos, 
acessórios, móveis, produtos 
de alimentação e de beleza.

A plataforma conta com 
as alternativas de envio usu-
ais em e-commerce e tem 
como diferencial o Vitrine 
Entrega, ferramenta da 
ACSP que oferece frete com 
valor fixo de R$ 10 e entre-
ga em até dois dias úteis na 
capital e Grande São Paulo.

Os associados contam 
ainda com o serviço de foto-
grafia e auxílio no cadastro 
dos produtos para facilitar a 

venda e atrair os clientes. Para 
ativar a loja no site, o associa-
do deve preencher os dados pes-
soais da empresa como o CNPJ 
ou código de associado, razão 
social, contato telefônico e de 
e-mail. Ao finalizar o cadastro, 
um e-mail é enviado para con-
firmar o cadastro.
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Plataforma de vendas foi criada para 
que micro e pequenos empreendedores 

alcancem clientes e alavanquem 
seu faturamento

Diretores-Superintendentes tomam 
posse nas sedes Distritais da ACSP

Os diretores-superintenden-
tes e os conselheiros nomea-
dos para gestões do biênio 2021-
2023 das 15 sedes Distritais da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), espalhadas pela 
cidade, tomaram posse de seus 
cargos, nos últimos meses, em 
cerimônia transmitida pelo 
Zoom.

Os eventos contaram, tam-
bém, com a participação de au-
toridades do cenário político da 
capital e do Estado. Entre elas, 
estiveram presentes o ex-gover-
nador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB) e o de-
putado federal e presidente da 
Junta Comercial, Walter Shindi 
Ihoshi (PSD). 

Confira quem está à frente 
de cada Distrital

Distrital Centro - Alexandre 
Luiz Ortiz
Distrital Centro-Sul - Jefferson 
José da Silva

Distrital Ipiranga - Antônio 
João Santo

Distrital Mooca - Juraci José 
Pereira
Distrital Nordeste - William 
Oliva da Silva
Distrital Noroeste - Leonardo 
dos Santos Ramos
Distrital Norte - Rui Manoel 
Freitas
Distrital Oeste - Mario Pietro 
Martinelli
Distrital Penha - Roberto Pires
Distrital Pinheiros - Teruko 
Lucia Hamaguchi Maximiano
Distrital São Miguel - Fernando 
José Velluci
Distrital Sudeste - Paulo Simões 
de Medeiros Junior
Distrital Sudoeste - Ricardo 
Aparecido Granja dos Santos
Distrital Sul - Antônio Benedito 
Leite da Silva Souza
Distrital Tatuapé - Edson 
Roberto Grandesco

Para saber outras informa-
ções sobre as Distritais, aces-
se o site da ACSP: https://acsp.
com.br/
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Distrital Norte - Rui Manoel Freitas

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:


