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Guloseimas para VocêG

Pinhão

No mês de junho mui-
tos quitutes juninos vão pa-
rar na nossa mesa. E o pi-
nhão, fruto da araucária, 
é uma das iguarias típicas 
dessa época do ano. Ele pode 
ser utilizado em várias re-
ceitas como risotos e car-
nes, mas antes é preciso co-
zinhá-lo e descascá-lo, essa 
última é a parte mais difí-
cil. Entretanto, para facili-
tar o trabalho, é só cortar a 
pontinha do pinhão antes de 
colocá-lo na panela de pres-
são. Isso vai ajudar na hora 
de abrir a casca. Confira a 
receita!

Ingredientes: 1 kg de pi-
nhão, 1 litro de água, ¼ de 
xícara de sal.

Modo de preparo: Lave 
bem os pinhões em água cor-
rente e corte as pontinhas 
dele. Se dentro a polpa estiver 
escura, descarte. Ponha os pi-
nhões na água, com sal, den-
tro da panela de pressão e leve 
ao fogo alto. Assim que a pa-
nela pegar pressão, conte 40 
minutos. Depois desse tempo, 
remova a panela do fogo e dei-
xe esfriar e perder a pressão 
naturalmente. Depois descas-
que, e sirva quente.

Rendimento: 5 porções.
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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
15/6 a 

22/6

Qual a finalidade da vela de 7 dias?
A vela de 7 dias é ligada ao número 7, que re-
presenta a espiritualidade e a completude do 
ser em todas as suas faces. 

Ela deve ser mantida acesa até o final, pois a 
conexão que exerce com o divino é mais du-
radoura, intensificando os propósitos e estrei-
tando os laços com a espiritualidade. 

Quando essa vela se apaga pela primeira 
vez, você pode reacender e reconectar com 
a intenção, mas se ela apaga repetidas ve-
zes, é necessário rever o pedido e tentar 
outro dia, utilizando uma vela nova e maior 
atenção.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

Descobertas de grandes desafios no trabalho. 
Momento de compartilhar sabedoria.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Mudanças passageiras na carreira profissional. 
Cuidado com desgastes familiares.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
Alegria no campo profissional. Caminhos se-
guros em decisões.

A precaução terá bons empreendimentos. Mo-
mento de discernir as amizades.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Tirar os obstáculos com cautela chegará no 
equilíbrio. Alegria no ambiente familiar.

Libra - 23 set a 22 out

A caminho novas propostas de trabalho. Usar 
a criatividade na vida afetiva.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Usar a intuição nas atividades profissionais. 
Ficar atento com as amizades.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Equilíbrio na área profissional com sucesso. 
Caminhos a serem descobertos na visa social.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Ficar atento no ambiente de trabalho. Lealdade 
e harmonia com romance.

Leão - 21 jul a 22 ago

Usar a razão para assuntos profissionais. A re-
flexão ajudará para o crescimento espiritual.

Virgem - 23 ago a 22 set

A parceria ajudará no crescimento profissional. 
A força vencerá os bloqueios nas amizades.

Touro - 21 abr a 20 mai

O desbloqueio na carreira profissional virá com 
sucesso. Chegará ao topo de suas conquistas.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Moda & Beleza

Henri Castelli lança linha 
de beleza masculina

O ator Henri Castelli aca-
ba de lançar a marca Seven 
Professional, durante a inau-
guração da loja EBC, na mar-
ginal Tietê, em São Paulo. O 
artista que sempre foi muito 
vaidoso, participou de todo o 
processo de sua linha de bele-
za masculina, que atende esse 
universo da cabeça aos pés.

São itens para os cabe-
los, corpo, barba e banho, 
tudo para atender o público 
masculino. “Poder ampliar 
a visibilidade da Seven é um 
grande prazer, porque te-
nho certeza que nossa parce-
ria será longa, e muitas novi-
dades virão por aí”, explicou 
Castelli.

A linha tem a cara dele. 
Com embalagens moder-
nas e um layout despoja-
do, Henri fez questão de ter 
fragrâncias diferenciadas e 
marcantes em cada produ-
to. “O cheiro é muito impor-
tante, isso marca uma pes-
soa, então, trabalhar com 

fragrâncias de ponta e com 
ótima fixação, é um dos nos-
sos diferenciais”, finaliza.

Na Loja EBC Cosméticos, 
que fica na Marginal Tietê, é 
possível adquirir a marca do 

astro e muito mais. A EBC 
Cosméticos é uma ampla 
loja de atacado que vai aten-
der lojistas, consumidores fi-
nais e profissionais da bele-
za. Fica a dica!
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O ator Henri Castelli fez questão de 
acompanhar o desenvolvimento 

de sua linha Seven
Creme hidratante Seven, para 

todos os tipos de pele

Linha de ônibus 
Jd. Almanara-Santana terá 
desvio neste fim de semana

A SPTrans informa que na 
sexta-feira, sábado e domin go, 
dias 17, 18 e 19 de junho, das 
10 à 0 hora, a linha de ônibus 
9717/10 Jd. Al  manara - Santana 
terá seu percurso alterado de-
vido à realiza ção de evento na 
Avenida Ola vo Fontoura, senti-
do San ta na, na Zona Norte da 
cidade. Veja o itinerário alter- 
nativo:

9717/10 Jd. Almanara - 
San tana (opera em dias úteis, 
sábados, domingos e fe riados).

Ida: Avenida Dep. Cantídio 
Sam paio, prosseguindo nor-   

mal até a Rua Antônio Nas-
cimento Moura, Avenida Braz 
Leme, Avenida Santos Du-
mont, Praça Campo de Ba-
gatelle, Rua Paineira do Cam-
po, prosseguindo normal até a 
Rua Ezequiel Freire.

Volta: Rua Ezequiel Frei-
re, prosseguindo normal até 
Rua Voluntários da Pátria, 
Rua Santa Eulália, Avenida 
Santos Dumont, Praça Heróis 
da Força Expe dicionária Bra -
sileira, Ave nida Braz Le-
me, Rua Ma ram baia, prosse-
guindo normal até a Avenida 
Dep. Emílio Carlos.
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Usuários da linha Jd. Almanara-Santana devem 
ficar atentos à mudança de itinerário


