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HORÓSCOPO
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
3/6 a 

9/6

Essência de Perfumes 
A essência de um perfume natural de flores, 
erva ou frutas pode despertar a nossa real es-
sência de vida, recriar uma vibração positiva e 
exalar as qualidades de nossa alma, atraindo 
tudo aquilo que foi feito para nos fazer bem. 

Absinto - Amor, sexualidade, criatividade.

Alfazema - Transmite tranquilidade e ajuda a 
levantar o ânimo, ajuda a harmonizar o am-
biente traz equilíbrio e bons pensamentos.

Aloe-Vera - Combate nervosismo e apreensão.

Almíscar - Ajuda a atrair a boa sorte e a au-
mentar o sentido intuitivo, amor e o romance.

Anis Estrelado - Atrai para junto de si a sorte 
e as energias positivas. Harmonizador e tem 
função afrodisíaca.

Benjoim - Ajuda a aumentar o poder criativo 
nos trabalhos escritos e artísticos, ótimo puri-
ficador de ambientes.

Cedro - Ajuda a atrair para o seu ambiente 

vibrações harmoniosas, a ter sucesso nos ne-
gócios e a aumentar a energia física, sucesso, 
prosperidade, clarividência, adivinhação.

Citronela - Tranquilizante, e é repelente de 
insetos.

Cipreste - Ajuda a aumentar a concentração 
e a proporcionar o equilíbrio espiritual e emo-
cional. Também segurança e autoconfiança 
em assuntos emocionais e financeiros.

Lavanda - Ajuda a ter um sono tranquilo e a 
afastar os estados depressivos. Usado como 
amuleto para evitar as negatividades. Pode ser 
usado em rituais de proteção e purificação.

Limão - Aumenta o sucesso, força de vontade 
e resistência pra enfrentar as dificuldades.

Mirra - Ajuda a aumentar o poder intuitivo, 
energias para o ambiente nos momentos de 
prece de meditação.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

A estrela brilhará no campo profissional. Estu-
dos e reciclagem serão a chave do sucesso.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Discernir caminhos na área profissional com equilí-
brio. Renovações na união ou casamento com alegria.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
Alegria no trabalho com propostas inovadoras. 
Aproveite a harmonia no ambiente familiar.

A reflexão profissional será necessária para cresci-
mento. Novidades a caminho com harmonia familiar.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Nova fase nas atividades profissionais. Amiza-
des com lealdade ajudarão na parceria.

Libra - 23 set a 22 out

Momento para despertar suas ideias no trabalho. 
Cortar algo desnecessário para nova jornada.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Parceria na carreira profissional com triunfo. Momen-
to de compartilhar ensinamentos com familiares.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Os obstáculos serão desviados com sua determi-
nação. Notícias benéficas no ambiente familiar.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Trabalhar em paz com alegria favorece o seu su-
cesso. Procure harmonizar-se com os amigos.

Leão - 21 jul a 22 ago

A conquista profissional chegará no momento 
certo. Ficar atento com assuntos financeiros.

Virgem - 23 ago a 22 set

O plantio profissional chegará no momento cer-
to. Cuidado para não auto sabotar suas metas.

Touro - 21 abr a 20 mai

Procure agir com determinação no ambiente pro-
fissional. Colocar as ideias em prática na vida social.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Seus direitos na hora 
de compartilhar a 
guarda do seu pet

Se nem a definição mais 
abrangente dos dicionários 
para o termo família con-
segue abraçar os novos for-
matos estabelecidos na pós-
modernidade, imagine o 
que ocorre quando os no-
vos formatos familiares che-
gam às portas do Judiciário. 
Para analisar estas dinâmi-
cas contemporâneas, a ad-
vogada, mestre e doutora 
em Direito Civil pela USP, 
Adriana Caldas do Rego 
Freitas Dabus Maluf, lançou 
o livro Direito das Famílias 
- Amor e Bioética, pela Edi-
tora Almedina Brasil.

A obra tem como objeti-
vo mostrar como o modelo 
formado por pai, mãe e fi-
lhos não representa mais a 
totalidade das famílias bra-
sileiras. Este arranjo não é 
mais o padrão desde 2005, 
segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad). Uniões 
familiares com mulheres 
que chefiam a casa sozi-
nhas ou no estilo mosaico, 
com a participação de pa-
drastos, madrastas e filhos 
de outros casamentos, ga-
nharam mais espaço nos 
lares do País nas últimas 
décadas. 

Outro fato comum são 
casais, que optam por não 
terem filhos, mas, sim, um 
bichinho de estimação. São 
os chamados “pais de pets”, 
e muitas vezes na hora da 
separação, pinta a dúvi-
da: quem vai ficar com o 
animal?

“Na atualidade muitas 
formas de família se for-
maram. Entre elas está a 

família multiespécie. Esta 
família é baseada na afeti-
vidade inerente da relação 
humano-animal, posto que 
os animais são considerados 
seres sencientes, e como tal 
nutrem grande afetivida-
de por sua família guardiã. 
Sentem medo, rejeição, ca-
rência afetiva, além de dar 
e receber amor. E os crité-
rios para a estipulação da 
guarda compartilhada do 
animal seriam o afeto das 
partes com o animal, as con-
dições psicobiofísicas e ma-
teriais para a viabilização 
dessa modalidade de guar-
da, o bom relacionamento 
entre as partes, o bem- estar 
do animal”, explica dra. 
Adriana.

Entretanto, ainda não 
existe uma legislação espe-
cífica para isso. O que tem 
são inúmeros projetos de lei 
que visam regular o tema, 
como, por exemplo: PL 
1365/2015 que dispõe so-
bre a guarda dos animais de 
estimação. 

“A falta de legisla-
ção específica ainda deixa 
os animais domésticos de 
estimação no campo da pro-
priedade privada. E a pes-
soa corre o risco de perder a 
guarda do animal se houver 
a comprovação de maus tra-
tos, abandono ou quaisquer 
outras condutas desabona-
doras frente ao animal. Isso 
poderia ensejar a aplicação 
da perda da guarda com-
partilhada, mesmo porque o 
animal em muitos julgados 
figura sob a égide (proteção) 
de bem a ser partilhado”, fi-
naliza a especialista.
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Guarda de pets é discutida no âmbito judicial


