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Por Naiá Giannocaro

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Usar a inspiração facilitará nos empreendi-
mentos. Surpresas positivas ocorrerão no 
ambiente amoroso.

Ampliar as oportunidades com dinamis-
mo. Usar a intuição na relação amorosa.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Terá destaque com alegria no trabalho. A 
tolerância fortalecerá o seu lado afetivo.

Libra - 23 set a 22 out
Boas energias surgirão para o trabalho 
pro�ssional. Falha de comunicação pode-
rá atrapalhar na conquista.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Controlar as emoções e impulsos no tra-
balho. Cuidado para não ser possessivo no 
ambiente familiar.

Touro - 21 abr a 20 mai

Mantenha a calma para assuntos pro�ssio-
nais. Ouvir o coração no campo amoroso.

Leão - 21 jul a 22 ago

Grandes desa�os aparecerão na área pro-
�ssional. Hora de re�exão para a vida 
amorosa.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Oportunidades de trabalho com seguran-
ça e harmonia. Pessoas próximas ajudarão 
em decisões futuras.

Aquário - 22 jan a 19 fev

A disciplina e a ordem ajudarão no obje-
tivo. Fortalecer os laços de amizades com 
harmonia.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
A determinação será a grande chave para 
o sucesso. Dê oportunidades para viver um 
grande amor.

Virgem - 23 ago a 22 set
Ter os pés no chão para  realização dos ne-
gócios. O desempenho mostrará o triunfo 
na vida social.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Período positivo na área pro�ssional. 
Mantenha a cautela para ter harmonia no 
amor.

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
24/9 a 

30/9

Por Naiá Giannocaro

Unicórnio e seus Mistérios
O Unicórnio representa o símbolo do poder da alma 
nos estudos espiritualistas, e seu chifre, simboliza fle-
cha espiritual, o raio solar, a espada de Deus e a re-
velação divina, pureza da alma e ao inconsciente do 
homem.

Ele surge em histórias e lendas, também descrito 

como um cavalo branco com um chifre na testa, sim-
bolizando as qualidades e a paz de espírito que o ser 
humano necessita, conquistando o caminho da evo-
lução.

Na China, o unicórnio é Ki-lin, símbolo da mansidão e 
da boa sorte, representado pelo ying e  yang (o mas-

culino e feminino). Este animal também está ligado 

ao descobrimento do poder que todos possuímos 

que existe no terceiro olho.

Curioso né? Uma abençoada semana!

A MELODIA DOS SONHOS 
de Juliana Marinho (Editora 
Lura). Os sentimentos de ale-
gria e gratidão expandem o co-
ração e nos conecta com o todo. 
Sayuri é uma jovem asiáti-
ca que mora na cidade de São 
Paulo e almeja expandir os seus 

negócios on-line, no ramo de 
projetos arquitetônicos. O mun-
do digital é o esconderijo per-
feito para ela ocultar as suas 
dores e distúrbios. Tomás é mu-
sicista e seu maior sonho é vi-
ver do seu talento e fazer par-
te de uma grande orquestra. 
Estimulado pela avó, ele se ins-
creve para um teste que poderá 
mudar o curso da sua vida e de 
quem cruza com ele. A música 
além de ser o elo de união entre 
eles, será o gatilho de transfor-
mação e cura na vida do jovem 
casal. Onde encontrar: https://
idolink.bio/julianamarinho

D’ANGELO: O VIAJANTE 
DE CONCA - Sérgio Giacomelli 
(Vereda Editora). O livro apre-
senta a emocionante história de 
Matteo, um homem com mais 
de 40 anos que perdeu a espo-
sa e a filha durante a 2ª Guerra 
Mundial e passou a criar o fi-
lho sozinho, em Milão. Para 
mostrar as diversas facetas do 

amor, Sérgio Giacomelli evidên-
cia o vínculo entre pai e filho e 
como essa relação de cumpli-
cidade e afeto são imprescin-
díveis para o crescimento dos 
personagens. Onde encon-
trar: Vereda Editora: https://
www.veredaeditora.com.br/
dangelo-o-viajante-de-conca)

Livraria da Vila inaugura nova 
unidade em shopping

A Livraria da Vila, que 
completa 36 anos em 2021 
e, no dia (2/9), foi inaugura-
da sua primeira loja na Zona 
Norte de São Paulo. Localizada 
no Shopping Center Norte, um 
dos mais tradicionais centros 
de compras da cidade, a uni-
dade conta com quase 600 m², 
dedicados à Literatura e um 
mix completo de livros e servi-
ços para atender a todos os pú-
blicos. Essa é a sexta loja inau-
gurada desde 2020, quando 
a Livraria da Vila iniciou seu 
plano de expansão. Com a nova 
unidade a rede passa a contar 
com 15 unidades, sendo treze 
na Grande São Paulo e duas no 
Paraná.

Com 31 mil itens entre li-
vros, jogos, brinquedos e arti-
gos de papelaria, o mix de pro-
dutos da loja foi desenvolvido, 
especialmente para o público 
da região. A escolha do acervo 
se deu a partir de pesquisas e 
conta com títulos para todos os 
gostos. 

Entre os destaques estão 
livros com narrativas mais co-
erentes, literatura juvenil, au-
toajuda, religião e negócios, 
além de  um espaço inteira-
mente dedicado ao público 

infantil. Para o Shopping 
Center Norte, a chegada da 
Vila é motivo de celebração e 
contribui com a proposta de 
oferecer lazer de qualidade 
aos seus consumidores. 

 Livraria da Vila Shopping 

Center Norte - Travessa Ca sal-  
buono, 120 - Vila Guilher me - 
De segunda a sábado: das 10 às 
22 horas | domingos e feriados: 
das 14 às 20 horas - Telefone: 
(11) 4210-1362 | WhatsApp: 
(11) 99539-0321.
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Rede chega à Zona Norte de São Paulo em loja com projeto inovador, 
acessibilidade e mais de 31 mil itens entre livros, jogos e artigos de papelaria

Empresa oferece programa de 
aceleração de carreira para jovens 

em situação de vulnerabilidade
Com o propósito de trans-

formar vidas, conectando a de-
sejos e realizações, a Riachuelo, 
por meio do programa de acele-
ração de carreira, UP!Tech, ofe-
rece a nove jovens do Instituto 
da Oportunidade Social (IOS) 
que estão em situação de vulne-
rabilidade social, na Zona Norte 
de São Paulo, uma carreira na 
área de tecnologia e uma nova 
oportunidade no mercado de 
trabalho.

Ao lado da instituição, a va-
rejista apoiará os jovens que 

passarão por 18 meses de estu-
dos no Senac São Paulo e será 
responsável por oferecer uma 
jornada de trabalho remota, 
custeando a internet para o jo-
vem aprendiz. Os jovens selecio-
nados pela IOS ingressam tam-
bém no curso de capacitação, 
voltado para as áreas de desen-
volvedores de software (Devs) 
e a Riachuelo prestará ensina-
mentos técnicos, unindo a te-
oria com a prática. Durante o 
curso, com duração de aproxi-
madamente quatro meses, os 

participantes terão acesso a di-
versos conteúdos on-line, al-
guns que fazem parte do portfó-
lio da Universidade Riachuelo.

Focada no objetivo de iden-
tificar, formar e reter talentos 
para atuar na área de tecnologia 
da marca, a Riachuelo espera 
que, quando os jovens estiverem 
preparados, poderão escolher 
suas carreiras, recebendo toda 
mentoria do time da varejista e 
sendo direcionados para trilhas 
específicas de Devs: Front-End, 
Back-End e FullStack.

 Linha Niina Secrets 
Eudora ganha fragrância 

inspirada na influenciadora

Reafirmando sua excelên-
cia no ramo da beleza, Eudora, 
marca do Grupo Boticário, aca-
ba de anunciar a expansão da 
linha Niina Secrets para o ter-
ritório de perfumaria e corpo. 
Idealizada em cocriação com a 
influenciadora digital, a linha, 
lançada em 2020 com produtos 
do ramo de maquiagem, recebeu 
elogios e conquistou seu espaço 
no coração do público brasilei-
ro, resultando em uma base fiel 
de seguidores que acompanham 
todos os lançamentos da marca. 
Acompanhando o sucesso da li-
nha, Niina Secrets Eudora apre-
senta três novos produtos.

Em destaque, a Deo Colônia 
Niina Secrets Eudora (100ml, 
de R$139,99 para R$119,90) 
traz toda a essência e perso-
nalidade da influenciadora em 
uma fragrância de família ol-
fativa Oriental-Floral. Com es-
sências internacionais, carrega 
em suas notas de topo os toques 
doces e frutados da cereja, pera, 
mandarina e pistache, marcan-
do sua essência feminina e de-
licada, complementadas por um 
intenso bouquet floral em suas 
notas de corpo, com o toque so-
fisticado das flores de Jasmim, 
Magnólia, Lavanda e Violeta. As 

notas de almiscaradas, e leve-
mente amadeiradas, do Musk, 
Avelã, Sândalo e Cedro trazem o 
toque final para o fundo da Deo 
Colônia, tornando-a autêntica e 
irresistível. 

Para complementar a fra-
grância, a linha ganha também 
sua primeira Loção Desodorante 
Hidratante Corporal (200ml, 
R$44,99), criada com fórmula 
extremamente hidratante para 
uma pele macia e perfumada. 
O lançamento expande a linha 
Niina Secrets para o segmento 
de cuidados corporais.

Por último, a linha apresen-
ta um lançamento para o ramo 
de maquiagem alinhado às úl-
timas tendências de maquia-
gem com acabamento glossy, 
cremoso e com aspecto de na-
turalidade. Com embalagem 
prática em formato lapiseira, o 
novo Batom Gloss Stick Niina 
Secrets Eudora (de R$49,99 
para R$39,99) possui formato 
anatômico para garantir cor em 
toda a delimitação da boca, além 
de lábios visualmente mais vo-
lumosos. O batom conta com 
três opções de cores - Vermelho 
Tulipa, Pink Azalea e Malva 
Lírio - e entrega tons intensos 
na primeira aplicação junto ao 
brilho e acabamento glossy.

Para celebrar o lança-
mento, a linha está com pre-
ços promocionais nos combos: 

Desodorante Colônia, 100ml + 
Loção Desodorante Hidratante 
Corporal 200ml (de R$184,89 
para R$139,90) e Desodorante 
Colônia, 100ml + Batom 
Gloss Stick (de R$189,89 por 
R$139,90).

Os novos produtos da linha 
já estão disponíveis e podem 
ser adquiridos com preços pro-
mocionais, no e-commerce de 
Eudora ou com a representante 
mais próxima. 
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