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Por Naiá Giannocaro

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Manter o equilíbrio no trabalho lhe fará 
bem. A cautela será um benefício para as 
realizações.

Saiba plantar para obter bons resulta-
dos. Aproveite o momento para assuntos 
amorosos.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Saber escolher as atividades profissionais 
para trazer a harmonia. Aconselhar alguém 
com sabedoria trará benefício.

Libra - 23 set a 22 out
Colocar em prática seus objetivos. O isola-
mento trará conflitos nas atitudes.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Usar a razão na área profissional chega-
rá ao sucesso. A disciplina levará a ganhos 
financeiros.

Touro - 21 abr a 20 mai

Não desista da sua conquista. Lute. Procure 
não fazer gastos desnecessários.

Leão - 21 jul a 22 ago

Trabalhar com amor enriquecerá sua vida 
profissional. Realização na vida amorosa. 
Problemas de enxaqueca.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A falta de comunicação prejudicará no tra-
balho. O equilíbrio emocional será neces-
sário na família.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Não se desespere com assuntos profissio-
nais. Mantenha calma. Boa fase para rela-
cionamentos afetivos.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Preocupação excessiva poderá trazer con-
flitos no trabalho. Momento para rever al-
guém da família.

Virgem - 23 ago a 22 set
Olhar com clareza as propostas que estão 
por vir. A alegria no bem-estar familiar tra-
rá equilíbrio.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Saiba plantar para obter bons resulta-
dos. Aproveite o momento para assuntos 
amorosos.

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
22/10 a 

28/10

Por Naiá Giannocaro

Constelação Familiar - Origem do Termo
A palavra em alemão é Familienaufstellen.

A tradução correta seria “Posicionamento ou colocação” 
posicionar ou configurar em uma certa ordem.

Entretanto, alguém que traduziu achou mais interessante 

falar Constelações familiares. 

Não tem relação com constelações ligadas à Astrologia, 
sendo uma filosofia com efeitos terapêuticos.

É uma abordagem psicoterapêutica breve que coloca uma 

lupa de forma que o indivíduo possa sentir o amor e a leal-
dade.

Já marcou seu atendimento?

Tenham uma abençoada semana!

Sofisticação e intensidade 
no olhar: Eudora apresenta 
nova palette Red Diamond, 

composta com 34 cores

Através de fragmentos vul-
cânicos e magma, o sofisticado 
Diamante Vermelho é uma pe-
dra única, com tonalidades que 
variam entre intensos verme-
lhos, rosas sutis, tons terrosos 
e alaranjados. Inspirada nesse 
conceito, de raridade e elegân-
cia da pedra, Eudora, do Grupo 
Boticário, apresenta a nova pa-
leta da linha Glam, a Palette 
Red Diamond.

Com fórmula vegana e cruel-
ty free, o lançamento mescla 
tons quentes e frios em suas 34 
cores exclusivas - versáteis para 
ousar e abusar nos looks dia ou 
noite. As sombras apresentam-
se em três texturas diferentes: 
13 tons matte, 12 cintilantes e 
9 superbrilho - todos com alta 
pigmentação e fixação na pele. 
Além disso, a paleta conta com 
4 tonalidades iluminadoras que 
podem ser utilizadas no rosto.

As sombras matte variam 
entre tons fortes, coloridos e 
pigmentados - como: Mostarda, 
Malva, Pink e Azul Royal - e 

tons base como: nudes, mar-
rons, off-white e preto, ideais 
para a construção de camadas 
junto aos outros tons e acaba-
mentos. Por sua vez, os tons bri-
lhantes apresentam-se em uma 
variedade de cores complemen-
tares aos mattes, proporcionan-
do destaque e intensidade para 
o visual. A palette também pos-
sui fácil espalhabilidade, e suas 
cores podem ser sobrepostas, 
criando um efeito visual hipno-
tizante, principalmente sob as 
de textura matte.

Eudora ainda aposta em 
uma disposição de espaço com-
pacta, otimizando com ambos 
os lados da palette preenchi-
dos inteiramente, ampliando a 
gama de cores. Sua embalagem 
externa representa o poder do 
Diamante Vermelho, que brilha 
em seu design metálico e tridi-
mensional, garantindo uma ex-
periência sofisticada e completa. 

A nova Glam Palette Red Dia-
mond está disponível no e-com-
merce da marca e com a repre-
sentante Eudora mais próxima.
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Faculdade oferece serviços e 
consultas em 21 clínicas na ZN

As 21 clínicas incluem espe-
cialidades como: Nutrição, Fi sio-
terapia, Psicologia e Odon tologia 
da Faculdade Anhan  guera ofe-
recem atendimento mediante 
taxa de valor social. Além da 
área de saúde, é possível ob-
ter atendimento  em  Ciências 
Contábeis e também pelo 
Núcleo de Práticas Jurídicas. 
Executados por estudantes, to-
dos os atendimentos são super-
visionados por professores e 
profissionais titulados, e exe-
cutados por estudantes. Veja 
abaixo o que oferece a unidade 
da Zona Norte: 

Anhanguera Santana - Ave-  
ni da Braz Leme, 3.029, Santana.

Núcleo de Práticas Jurí-
di cas: segundas e quartas-fei-
ras, das 14 às 16 horas.

Agendamentos via telefone: 
(11) 2972-9040, (11) 2972-9037 
e (11) 2972-9036.

É oferecida orientação jurídi-
ca em todas as esferas do Direito.

Clínica de Odontologia: 
segunda a sexta, das 8 às 11 ho-
ras e das 19 às 22 horas.

Agendamentos via e-mail:  
inscricaoodontomarte@gmail.com

Os tratamentos realizados 
são: restaurações, limpezas, ca-
nal, pequenas cirurgias, tanto 
para adultos, quanto para crian-
ças. Em caso de próteses, os pa-
cientes pagam o preço de custo. 
Na hora da inscrição, o inte-
ressado deve indicar horários 
disponíveis.

Clínica de Nutrição: se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 20 
horas.

Agendamentos via telefone: 
(11) 2972-9047

Agendamento via e-mail:  
clinicaescola.nutri@gmail.com

ONG Cabelegria realiza mais uma 
ação de cortes de cabelo gratuitos e 
doação de perucas na Zona Norte
No dia 22 de outubro, das 12 

às 20 horas, o Santana Parque 
Shopping recebe novamente a 
ONG Cabelegria, afirmando seu 
compromisso social. O projeto 
realiza cortes gratuitos, recebe 
doações de cabelos e faz a dis-
tribuição de perucas para pes-
soas submetidas a tratamentos 
de câncer ou com outras doen-
ças que resultam em queda de 
cabelo.

Desde o mês de janeiro, o 
empreendimento se transfor-
mou no ponto oficial de doa-
ções e já realizou 193 cortes de 
cabelos e 87 doações de peru-
cas. O Banco de Peruca Móvel 
estaciona na entrada principal 
do shop ping das 12 às 20 horas. 
São aceitos todos os tipos de ca-
belo com no mínimo 15cm, po-
dendo ser natural, com química 
ou tintura. 

Durante a ação, todas as 
medidas de segurança contra a 
Covid-19 são seguidas, como: o 
uso obrigatório de máscara, dis-
ponibilidade de álcool em gel e 

distanciamento social. Quem 
passa pelo shopping também 
encontra uma campanha de in-
centivo ao autoexame em to-
dos os banheiros femininos do 
empreendimento. 

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 telefo-
ne: (11) 2238-3002 ou Whats- 
App: (11) 96588-3226.
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Ação durante Outubro Rosa acontece no Santana Parque Shopping, 
que também aposta em campanha de incentivo ao autoexame

Inove com o Rondelli 
4 Queijos e Alcachofras

No dia 25 de outubro se co-
memora o Dia Mundial do Ma-
carrão, uma das comidas mais 
saborosas e antigas do mundo. 
As massas em geral tornaram-
se especialidade da gastronomia 
italiana, uma das preferidas de 
em todo o mundo. A Cantina Tia 
Lina, um dos melhores e mais 
conceituados restaurantes italia-
no da cidade de São Roque, ensi-
na uma de suas receitas mais pe-
didas: Rondelli Quatro Queijos 
com Alcachofras. 

Ingredientes: 1 kg de postas 
de Rondelli, 1 kg de molho de 
tomate ao sugo, 1 kg de molho 
Bechamel, 1 kg de fundo de alca-
chofras (podem ser congeladas) 
ou 15 alcachofras em natura, 

200 gramas de muçarela ralada, 
50 gramas de provolone, 50 gra-
mas de parmesão, 100 gramas 
de requeijão, 4 litros de água, 1/² 
xícara de vinagre, 1/² cálice de 
vinho branco, 1/² xícara de óleo, 
1 colher de sopa de cebola pica-
da, 1 colher de alho picado, 1 co-
lher de salsinha, 1 colher de so-
bremesa de orégano, 2 colheres 
de sobremesa de sal.

Modo de preparo: Com uma 
faca afiada limpe as alcachofras 
tirando os fundos e coloque-as em 
água com vinagre para não oxida-
rem. Em seguida, coloque os fun-
dos das alcachofras para cozinhar 
em 2 litros de água quente, meio 
cálice de vinho branco e 1 colher 
de sal. Conte 5 minutos até abrir 
fervura, tire do fogo, escorra e 
deixe esfriar. Após o esfriamento, 
corte os fundos de alcachofras em 

cubos e reserve-os. Em uma pa-
nela refogue a cebola com o óleo, 
adicione as alcachofras, salsinha, 
orégano, sal e reserve.

Montagem do Rondelli: Em 
duas travessas refratarias de 
mais ou menos 30 cm de cumpri-
mento e 25 cm de largura, colo-
que 2 conchas de molho de toma-
te, disponha sobre esse molho o 
rondelli cortado em postas, cubra 
com o refogado de alcachofras e, 
em seguida, cubra as alcachofras 
com molho bechamel mistura-
do ao requeijão, polvilhe com os 
queijos e leve ao forno para gra-
tinar durante 20 minutos em for-
no a 250°C. Agora é só seguir os 
passos que a Tia Lina ensinou e 
fazer um belo Rondelli Quatro 
Queijos com Alcachofras para 
festejar essa data da melhor ma-
neira possível aí na sua casa.
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