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HORÓSCOPO

Áries - 21 mar a 20 abr
Preservar a autonomia no trabalho trará esta-
bilidade. Investir nos hobbies preferidos.

Procure trabalhar em parceria para obter su-
cesso. A comunicação será necessária para o 
sucesso.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Enxergar com mais clareza o lado profissio-
nal. A cumplicidade não significa posse.

Libra - 23 set a 22 out

Recarregar as baterias para um novo traba-
lho. A autoestima ajudará para a vida diária.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Possibilidades de fazer duas atividades ao 
mesmo tempo. O lazer ajudará o estado 
emocional.

Touro - 21 abr a 20 mai

Bom momento para investir nos projetos. 
Uma boa leitura fará bem para o emocional.

Leão - 21 jul a 22 ago

O orgulho poderá trazer distorções nas 
metas. Possibilidades de mal-entendido 
familiar.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Altas expectativas no ambiente de trabalho. 
Ótima ocasião para assumir respon sabilidades.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Evitar a ansiedade ajudará na área profis-
sional. Momento propício para rever as 
amizades.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Boa fase para reflexões nos negócios. A preo-
cupação trará conflitos na família.

Virgem - 23 ago a 22 set

Ótimo momento para estudos no trabalho. 
Fique mais atento nas tarefas diárias.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

A estagnação poderá bloquear suas conquis-
tas. Acredite e avance nos seus objetivos.

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
10/12 a 

16/12

Por Naiá Giannocaro

Formas de energia
Há energias de diversos aspectos que circulam 
no Cosmo, alimentando a vida de todos os se-
res, com várias origens: a Terra, o Sol, o Espaço 
Infinito, os Seres Espirituais.
Todas têm características, vibrações e cores 
diferentes.
As que vêm do Sol, são sete e correspondem 
às cores do espectro solar, que o arco-íris re-
flete nas suas deslumbrantes e poéticas apre-
sentações.

As da Terra são primárias, vêm do centro do 
globo.
As que vêm do Espaço Infinito são inúmeras, 
dentre as quais se podem criar o prana, a ele-
tricidade, os rios cósmicos em geral, o magne-
tismo, etc.
Estas são energias que o homem absorve pela 
alimentação, pela respiração, e pelos centros 
de força.
Tenham uma abençoada semana!

Confira dicas para minimizar 
os riscos de alergia na 
depilação com lâmina

A depilação com lâmina é 
um dos métodos mais utiliza-
dos, já que envolve baixo custo, 
praticidade e pode ser realiza-
do em qualquer lugar e a qual-
quer momento. Principalmente 
as mulheres acabam recorren-
do a esta opção quando se de-
param com alguma emergên-
cia, mas o ponto negativo são as 
reações alérgicas relatadas por 
muitas delas. Para esclarecer 
mais sobre o tema, a fundado-
ra e CEO da rede de franquias 
Pello Menos, pioneira nos servi-
ços de depilação à cera indolor 
e sem hora marcada no Brasil, 
Regina Jordão, destaca os cui-
dados a se considerar em rela-
ção ao procedimento. Confira:

Durabilidade

A primeira desvantagem é 
que o procedimento corta o pelo 
de forma superficial, eliminan-
do-o apenas por cerca de dois 
dias, sendo necessário repetir o 
método em um curto período de 
tempo.

Riscos de alergia

Mulheres com a pele mais 
sensível costumam sofrer mui-
to com o uso de lâminas para se 
depilar, apresentando bolinhas 
indesejadas como a foliculite - 
uma infecção dos bulbos em que 
cresce o pelo. Neste caso, o me-
lhor é suspender o procedimen-
to, pois a inflamação constante 
pode acarretar em uma vaso-
dilatação crônica na superfície 
da pele e até deixar cicatrizes 
permanentes. 

Ficou com alergia? 
O que fazer?

O mais recomendado nes-
se caso é procurar um es-
pecialista, como um médico 

dermatologista. O profissional 
vai avaliar a alergia e identifi-
car a causa da reação para re-
comendar o tratamento mais 
apropriado. Vale lembrar que a 
automedicação é muito arrisca-
da e nessa situação pode acabar 
piorando o quadro.

Evite irritações com a 
esfoliação constante

A esfoliação ajuda na reti-
rada de células mortas e mini-
miza as chances da lâmina pro-
vocar irritações na superfície da 
pele. Porém, é indicado fazê-la 
duas vezes na semana, não mais 
do que isso, pois a região pode 
ficar sensibilizada até demais. 
Esse cuidado não deve ser reali-
zado pouco antes ou logo depois 
da depilação e a dica é respeitar 
o período de três dias antes e de-
pois do procedimento. 

Evite produtos com álcool

Produtos que tenham álcool 
ou ácidos na composição devem 
ser evitados, pois eles também 
podem deixar a pele mais sensi-
bilizada e suscetível a alergias. 
Outra opção para ficar livre de 
irritações é apostar em óleos ve-
getais, já que preparam a pele e 

ajudam a acalmá-la logo depois 
da utilização da lâmina, tratan-
do rapidamente a região. 

Mantenha-se hidratada

Durante a depilação são re-
movidos os queratinócitos, ele-
mentos presentes na pele que 
dão sustentação a ela, assim 
como a camada superficial de 
oleosidade que dá proteção. 
Logo, é preciso recuperar essa 
película protetora e a melhor 
forma é com a hidratação diária, 
que além de deixar a pele ma-
cia, ajuda a suavizar o pelo em 
crescimento.

Água quente ou fria? 

Para quem prefere se depi-
lar durante o banho, tenha pre-
ferência pela água quente, pois 
a temperatura mais alta vai di-
latar os poros, facilitando a eli-
minação dos pelos e minimizan-
do as chances de alergia. Após o 
procedimento, lave a pele com 
água fria para fechá-los.

Seguindo essas instruções, é 
possível evitar alergias e irrita-
ções em decorrência da depila-
ção com lâmina, no entanto, dê 
preferência por métodos menos 
agressivos e duradouros.
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Receita de opções para 
lanches leves e saudáveis

Lanchinhos leves e saudá-
veis entre as principais refei-
ções são muito bem-vindos, ain-
da mais na correria da semana, 
não é mesmo? Com frequên-
cia escolhemos o que seja mais 
fácil e mais gostoso sempre. 
Exatamente pensando nisso que 
a empresa Da Magrinha 100% 
Integral em parceria com a chef 
Mariane Bien, da NaturalChef, 
desenvolveram uma receita es-
pecial: um Cracker de semen-
tes e aveia, ideal para qualquer 
hora do dia, ou ainda misturar 
em saladas. Para o home office 
ou como um aliado saudável, es-
ses crackers são sucesso absolu-
to em qualquer rotina.

Ao invés de usar farinha refi-
nada, como a maioria das recei-
tas de crackers, o desafio desta 
vez foi criar uma opção com aveia 
100% integral @damagrinha, 
ou seja, uma versão muito mais 
nutritiva e gostosa, que combi-
na muito bem em receitas sal-
gadas ou doces, basta deixar a 
imaginação correr solta.

Para quem quiser testar em 
casa, segue a receita:

 
Ingredientes: 1/2 xícara de se-
mentes de chia 100% integral, 
1/2 xícara de sementes de abó-
bora trituradas, 1/2 xícara de se-
mentes de gergelim 100% inte-
gral, 1/3 xícara de óleo de coco, 
1 xícara de água, 1/4 xícara de 
aveia em flocos finos 100% in-
tegral, 1/2 xícara de farinha de 
aveia (na foto foi usada a aveia 
em flocos 100% integral @da-
magrinha triturada), 1/2 xícara 
de farinha de linhaça 100% inte-
gral, sal e temperos a gosto.
 
Modo de preparo: Misture to-
das as sementes e o óleo de coco 
e reserve. Em outro recipien-
te misture a aveia em flocos, 
a farinha de aveia e de linha-
ça, água e reserve por 5 minu-
tos. Misture as sementes com a 
farinha e acrescente os tempe-
ros. Em uma assadeira virada 
ao contrário com papel mantei-
ga ou tapete de silicone, espa-
lhe essa massa. Cubra com pa-
pel manteiga e passe um rolo de 
macarrão (pode ser uma garra-
fa de vinho) até conseguir uma 
massa bem fininha. Quanto 
mais fininha, mais crocante a 
cracker vai ficar. Retire o papel 
manteiga de cima e leve ao for-
no pré-aquecido até ficar cro-
cante. Retire e com ajuda de um 
cortador de pizza ou uma espá-
tula corte em pedaços pequenos. 

Dica: Para pedaços iguais, cor-
tar a massa antes de levar ao 
forno.

Aprenda a fazer biscoitos 
de leite condensado

A Associação Brasileira de 
Embalagem de Aço (Abeaço) 
trouxe uma receita prática e 
saborosa para dar de presente: 
biscoitos de leite condensado. O 
biscoito leva apenas 4 ingredien-
tes e é uma ótima opção para de-
gustar durante o café da manhã 
ou lanche da tarde. Dica: Para 
deixar o mimo ainda melhor, in-
sira os biscoitos em uma lata de 
aço e decore como preferir.

Depois de preparar sua re-
ceita, não se esqueça de la-
var a lata com um fio de água 

ou retirar os restos de alimen-
tos com papel toalha e colocar 
no lixo de recicláveis. A lata 
de aço é 100% e infinitamente 
reciclável.

Confira abaixo o modo de 
preparo:

Ingredientes: 1 lata de leite 
condensado, 200 g de manteiga 
ou margarina 500 g de maisena, 
1/2 colher de fermento em pó.

Modo de preparo: Misture 
os ingredientes amassando e 
sovando bem a massa. Faça 
cordões e corte como se fos-
se nhoque. Leve para assar em 
tabuleiro ligeiramente untado. 
Asse em um forno com fogo mé-
dio durante, aproximadamente, 
15 minutos.
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Caixa Cultural São Paulo 
apresenta programação especial 

para o mês de dezembro
A CAIXA Cultural oferece, 

nas primeiras semanas de de-
zembro, uma programação am-
pla com atividades virtuais e pre-
senciais. Os interessados podem 
participar de oficinas virtuais de 
guirlandas natalinas e de cons-
trução de brinquedos. Além dis-
so, a CAIXA Cultural São Paulo 
também oferece ações educativas 
presenciais. Todas as atividades 
são gratuitas. Para segurança de 
todos, o espaço segue os protoco-
los de prevenção à Covid-19.

 
Programação virtual
 
Com turmas no dia 10 de de-

zembro, o Ateliê Virtual CAIXA 
- Criação de Guirlandas ensina-
rá os participantes a construir 
esse adorno, tradicional enfeite 
dos lares brasileiros nos feste-
jos de final de ano. Na Roma an-
tiga, as guirlandas eram cons-
truídas a partir de círculos de 
galhos secos, entrelaçados de fo-
lhagens ou flores, e eram oferta-
das com votos de sorte e saúde.

Nos dias 15 e 19 de dezem-
bro, a mediação virtual “O fan-
tástico no Acervo CAIXA”, con-
vida os participantes para 
conhecer a arte fantástica, 

tendo como norteadoras obras 
presentes no Acervo CAIXA.

Programação presencial
 
Você já se imaginou regen-

do uma orquestra, mesmo sem 
saber ler uma partitura? A ofi-
cina criativa Musicograma con-
vida pessoas não iniciadas no 
universo musical para apren-
der a ler ativamente a música 
através de musicogramas, que 
são representações gráficas cujo 
objetivo é facilitar a compreen-
são dos elementos musicais por 
meio de imagens. A atividade 
terá turmas nos dias 11 e 16 de 
dezembro.

 
Jornadas Pedagógicas 

CAIXA Cultural
 
Todas as unidades da 

CAIXA Cultural oferecem gra-
tuitamente, para escolas e ins-
tituições sociais, jornadas pe-
dagógicas realizadas mediante 
agendamento. Além disso, são 
desenvolvidas atividades volta-
das a pessoas com deficiência. 
Instituições interessadas po-
dem contatar a CAIXA Cultural 
para agendamento.

 Programação virtual

#AteliêVirtualCAIXA - Criação 
de Guirlandas
Datas/horários: 10/12 às 10 ho-
ras (duas turmas)
Duração: 90 minutos
Público: A partir de 12 anos
Inscrições: caixacultural: https:// 
linktr.ee/caixacultural
 
#MediaçõesCAIXACultural - O 
Fantástico no Acervo CAIXA
Datas/horários: 15/12 às 16 horas 
e 19/12 às 15 horas (duas turmas)
 
Duração: 60 minutos
Público: a partir de 18 anos
Inscrições: caixacultural: https:// 
linktr.ee/caixacultural

 
Programação presencial

Ateliê CAIXA - Musicograma
Datas/horários: 11 e 16/12 - 15 
horas
Duração: 90 minutos
Público: a partir de 8 anos
Vagas: 15
Local: CAIXA Cultural São 
Paulo - Praça da Sé, 111 - Centro
Informações: (11) 3321-4400
Inscrições: gentearteirasp: https:// 
gentearteirasp.com.br/


