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Por Naiá Giannocaro

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Momento de reflexão para investimen-
to em negócios. União sólida e perfeita a 
caminho.

Seu futuro promissor com sucesso no tra-
balho. Viva intensamente esse período no 
amor. 

Câncer - 21 jun a 20 jul
A insegurança poderá trazer obstáculos. 
Cuidado com intrigas nas amizades.

Libra - 23 set a 22 out
Realização de projetos com sabedoria. O 
ciúme poderá trazer conflitos.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Hora de colocar as ideias em prática. 
Aproveite o bom astral para o romance.

Touro - 21 abr a 20 mai

Use sua sabedoria para novos desa-
fios. Controlar a emoção para assuntos 
familiares.

Leão - 21 jul a 22 ago

Colocar em prática aquilo que foi planeja-
do. Esquecer o passado trará equilíbrio.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Novas oportunidades na área profissional. 
O relacionamento precisa de harmonia.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Momentos de colheita, quem planta tem 
o merecimento. Boa fase para assuntos 
amorosos.  

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Início de uma nova etapa no trabalho. 
Expor as ideias no relacionamento.

Virgem - 23 ago a 22 set
Grande vitória no trabalho. Aproveite! Hora 
de dialogar com a pessoa amada.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Boa fase para expansão de negócios. 
Aproveite o momento para o romance.

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
10/9 a 

16/9

Por Naiá Giannocaro

Energia de Kundalini 
A palavra kundalini é bastante usada nos estudos esoté-
ricos, significa a nossa energia interior e a energia espi-
ritual.

A raiz “Kunda” significa lago, e no esoterismo a água sig-
nifica intuição.

Os tântricos também chamam a energia de kundalini, de 

o poder da mulher, comparada a forma de uma serpen-
te enrolada e, geralmente com três voltas e meia, essa 
energia atua de forma positiva.

A fim de localizá-la, observe região acima do cóccix e ao 
final da coluna vertebral, passando pelos chacras e ali-
nhando os centros de energia.

Quando a kundalini está adormecida a alma individual 
(Jiva), e o conhecimento espiritual não se desenvol-
vem.

Para ser despertada é necessário sempre estar bem fi-
sicamente, cuidando da dieta alimentar evitando carne 
vermelha e estar em constante atividade.

Eudora apresenta Soul Tint 
Mood, novo lip tint que 

estimula os sentidos 
através de aromas

Desde o início da pande-
mia, o bem-estar tornou-se uma 
pauta recorrente. Conectada 
às tendências de autocuidado, 
Eudora, marca do Grupo Boti-
cário, desenvolveu a tecnologia 
Mood para seu novo lançamen-
to da linha Soul: o Eudora Soul 
Tint Mood. 

Com acordes olfativos exclu-
sivos e disponível em três cores, 
o lip tint Soul Tint Mood utiliza 
da Tecnologia Mood para des-
pertar três diferentes sentidos: 
Uva Relax, para quem preci-
sa se desligar do stress do dia a 
dia; Rosado Energy, para quem 
precisa de um boost de ener-
gia para trabalhar e estudar; e 
Vermelho Happy, para viver os 
momentos mais felizes com um 
sorriso no rosto. 

Além disso, sua versatilida-
de não se limita a Aromaterapia: 
o produto é multifuncional e 
também pode ser aplicado na 
região das maçãs do rosto para 
um efeito blush natural, reme-
tendo a uma pele levemente 
bronzeada. O lip tint Soul Tint 

Mood (de R$19,99 por R$14,99) 
também permite a construção 
de camadas para um efeito leve 
ou intenso. Sua textura, apesar 
de densa para evitar escorrer e 
acumular entre os vales natu-
rais dos lábios, não é pegajosa 

e permite uma aplicação uni-
forme, sem manchar as áreas 
aplicadas. 

Todos os produtos já estão 
disponíveis no e-commerce da 
marca e com a representante 
Eudora mais próxima.
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Varejo paulistano cresce 17,9% 
em agosto sobre julho

O fim das restrições ao co-
mércio em todo o Estado de São 
Paulo, com o efeito Dia dos Pais 
e a frente fria que chegou à capi-
tal, na primeira quinzena do úl-
timo mês, elevou as vendas no 
varejo paulistano em agosto. É o 
que aponta o Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) com dados da Boa 
Vista S/A. O indicador registrou 
alta média de 17,9% sobre julho 
deste ano.

A compra de presentes para 
os pais - em geral peças de ves-
tuário, como roupas e agasalhos - 
aqueceu o faturamento das lojas 
e comércio. O Balanço de Vendas 
apontou também alta de 30%, 
comparando agosto deste ano 
com o mesmo período do ano pas-
sado. Apesar de parecer expres-
sivo, o economista salienta que o 
motivo é a fraca base de compa-
ração, visto que havia restrições 
ao funcionamento do comércio.
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Queda na temperatura na primeira quinzena estimulou a compra de 
presentes e contribuiu para a elevação média

UM SOCORRO À MEIA NOITE 
- é uma plataforma de conteú-
do que utiliza as redes sociais e 
principalmente o Instagram, @
umsocorroameianoite, para in-
formar, acolher e empoderar mu-
lheres sobreviventes de qualquer 
tipo de violência. Também orien-
ta mulheres de todo o Brasil com 
publicações de conteúdos didáti-
cos e acessíveis, com representa-
ções imagéticas atrativas. Esses 
conteúdos são pautados em temas 
informativos sobre os diversos ti-
pos de violência contra as mulhe-
res e como superá-la, sobre seus 
direitos, saúde mental, bem-estar 
e empoderamento feminino.

ABECL - Casa da Vó Lia, é uma 
instituição que atua no Jardim 
Líder e tem o objetivo de trabalhar 
em prol da comunidade carente. 
Entre suas atividades, está a dis-
tribuição de alimentos, doações 
recebidas e orientação jurídica. O 
trabalho da entidade pode ser vis-
to no Instagram: abeclcasadavolia. 
Para colaborar com esse trabalho, 
entrar em contato pelos telefones: 
11 98327-0897 ou 96151-5783.

CASA DO CAMINHO - a chegada 
de um novo ser ao mundo é sempre 
um momento de emoção e amor, e 
também de preocupação para fa-
mílias carentes. Oferecer suporte e 
orientação às mulheres grávidas e 
às mamães com filhos recém-nasci-
dos faz parte do importante traba-
lho realizado pela Casa do Caminho 
do Mandaqui. Desde 1978, a Asso-
ciação mantém além dessa outras 
atividades solidárias, o serviço de 
Assistência às Gestantes. Para 
presentear as mamães com rou-
pas, fraldas e outros itens necessá-
rios para o acolhimento do bebê, a 
Casa do Caminho necessita de doa-
ções. Para participar da Campanha 
Enxoval de Bebê, veja as informa-
ções no quadro nesta página. Ou 
entre no site www.casadocaminho 
mandaqui.com.br e conheça me-
lhor o trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por con-
ta da pandemia não estão con-
seguindo vender muito. Passem 
lá e façam umas comprinhas!!! 
Fica pertinho do Horto Florestal! 
Escola de Educação Especial em 
São Paulo - Endereço: Rua Luís 
Carlos Gentile de Laet, 1736 - Vila 
Rosa. Telefone: (11) 2203-0361. 

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa 
do Caminho Mandaqui é uma das 
instituições que desenvolvem um 
trabalho assistencial em prol de 
famílias carentes na Zona Norte. 
Seu trabalho assistencial voltado, 
tanto para a distribuição de ces-
tas básicas, quanto assistência a 
gestantes em situação de vulne-
rabilidade ou mesmo campanhas 
periódicas (arrecadação de co-
bertores ou material escolar), as-
sim como outras necessidades so-
ciais é realizado há mais de 45 
anos. Todo esse trabalho é reali-
zado através de doações, que po-
dem ser feitas em alimentos, ces-
tas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campa-
nha voltada para a aquisição de 
cestas básicas recebe doações de 

qualquer valor, através de depó-
sitos bancários. Maiores infor-
mações pelo tel.: (11) 2231-3827 
ou pelo site: www.casadocaminho 
mandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PRE EN DEDORISMO - insti-
tuição sem fins lucrativos, está 
empenhado em reduzir os im-
pactos sociais causados pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) no nosso País. Para 
isso, abriu espaço em seus ca-
nais de comunicação para am-
pliar a Campanha “Tamo Junto 
na Luta”, do Transforma Brasil. 
O objetivo é arrecadar alimentos 
e doações em dinheiro para auxi-
liar a população que está passan-
do por dificuldades neste momen-
to crítico que estamos vivendo. As 
doações são ilimitadas e podem 
ser feitas no site www.institutoe-
xito.com.br, onde o usurário será 
direcionado. No endereço, o do-
ador poderá fazer transferência 
bancária e um Pix no valor que 
desejar. Vinte e três ONGs, de to-
das as regiões do país, fazem parte 
do Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
URBANOS - lança a Campanha 
“Alimente a Família de Uma  Mãe 
Carente”. A pandemia tem mui-
tos reflexos e um dos mais cru-
éis aqui no nosso país é a fome. 
Segundo uma pesquisa divulga-
da pela mídia, 19 milhões de bra-
sileiros não tem comida na mesa 
Nós, do Instituto dos Trovadores 
Urbanos, estamos muito sensi-
bilizados com esses números e 
resolvemos criar a campanha: 
ALIMENTE A FAMÍLIA DE 
UMA MÃE CARENTE. O objeti-
vo é comprar cestas básicas e dis-
tribuir para as mães que moram 
em comunidades carentes da cida-
de documentando e divulgando a 
todos os apoiadores. Todos podem 
participar! Conteúdo das cestas: 3 
pacotes de arroz tipo - 1kg, 1 pa-
cote de feijão carioca - 1kg, 1 pa-
cote de açúcar - 1kg, 1 óleo de soja 
- 900ml, 2 pacotes de macarrão - 
500g, 1 molho de tomate pronto 
- 340g, 1 pacote de sal refinado - 
1kg, 1 leite em pó mistura láctea 
- 200g, 1 pacote de fubá - 500g,  1 
pacote de café torrado e moído - 
250g, 1 embalagem para os itens 
da cesta. Juntos faremos um ver-
dadeiro ato de amor para presen-
tear a muitas mães guerreiras que 
merecem ter paz em seus cora-
ções.  Saiba como contribuir pelo 
whatsApp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arrecadar 
cestas básicas para 1.500 famí-
lias, devido aos desdobramen-
tos do Coronavírus (Covid-19), a 
Unibes (União Brasileiro Israelita 
do Bem-Estar Social), atuante há 
mais de 100 anos na cidade de São 
Paulo e considerada uma das ins-
tituições mais respeitadas do ter-
ceiro setor, acaba de lançar sua 
nova campanha de arrecadação e 
doação de cestas básicas para as 
mais de 1.500 famílias que de-
pendem da instituição para reali-
zar suas refeições diárias. O valor 
para a doação da cesta básica é de 
R$140,00 e contempla uma cesta 
de alimentos e outra de produtos 
para limpeza e higiene pessoal, 
suficientes para suprir as necessi-
dades básicas de uma família com-
posta por quatro pessoas durante 

um mês. No entanto, as doações 
não terão um limite mínimo e 
nem máximo, sendo assim, caso 
queira colaborar com outro valor, 
acesse o link abaixo: https://uni-
bes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/

PARÓQUIA NOSSA SE NHO-
RA DA PIEDADE / COMU-
NIDADE SANTA CRUZ - loca-
lizada na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 6.500 recebe doações 
todos os dias da semana. A paró-
quia tem cerca de 100 famílias as-
sistidas que estão recebendo as 
cestas básicas. Para mais infor-
mações: (11) 93031-3124 Padre 
Luís Isidoro Molento. Facebook: 
h t tps : / /www. facebook . com/
pnsenhorapiedade15 

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
precisam de alimentos que con-
tém em uma cesta básica: arroz, 
feijão, açúcar, sal, óleo, macarrão, 
molho, café, bolacha, leite, farinha 
de trigo. Procurar por: Padre Beto, 
Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 2060 
- Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horário, 
pois temos a secretaria aberta e 
também o segurança que fica 24 
horas - então pode entregar para 
qualquer funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN-
DEMIA: SETE AJUDAS 
PRÁTICAS DO SITE JW.ORG 
- A pandemia de Covid-19 abalou 
o mundo de uma forma nunca an-
tes vista e afetou muito o bem-es-
tar emocional das pessoas em vá-
rios países. A ameaça de contrair 
e transmitir um vírus que pode 
matar, bem como a ansiedade e o 
isolamento social tiveram um pro-
fundo impacto em pessoas de dife-
rentes formações. Para ajudar as 
pessoas a lidar com essa situação, 
o site oficial das Testemunhas de 
Jeová, jw.org, apresenta o vídeo 
Epidemias – O que você pode fa-
zer?. Essa animação de três minu-
tos fornece ajuda prática, emocio-
nal e espiritual para as famílias 
enfrentarem os efeitos da pande-
mia. Acesse: https://www.jw.org/
pt/ensinos-biblicos/paz-felicida-
de/epidemias-o-que-fazer-quadro
-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes 
à Covid-19. Porém, seu presiden-
te Vicente D’Errico Netto e sua di-
retoria continuam à disposição de 
demandas que se façam necessá-
rias, tanto junto as Polícias Civil e 
Militar, como em relação as demais 
autoridades regionais. Para entrar 
em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar 
para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.


