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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
24/6 a 

30/6

A saúde mental
É importante fator que possibilita o ajuste neces-
sário para lidar com as emoções positivas e ne-
gativas. Investir em estratégias que possibilitem 
o equilíbrio das funções mentais é essencial para 
um convívio social mais saudável.

Além de ser determinante para a estabilidade fí-
sica, a saúde mental está relacionada à qualidade 

da interação individual e coletiva. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta 
que o conceito de saúde é bem mais abrangente 
que a simples ausência de doença: é um completo 
estado de bem-estar físico, mental e social e, dessa 
forma, merece atenção em todos as suas vertentes.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

Descobertas de novos empreendimentos. Dis-
cernir as amizades com sabedoria.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Vitória nas conquistas profissionais. O otimis-
mo trará equilíbrio no lar.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
O segredo do sucesso está nas boas soluções. 
Aproveite a alegria no ambiente familiar.

Mudanças de trabalho com sucesso. Rever 
amizades antigas  trará harmonia.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A reciclagem no trabalho lhe fará bem. Novi-
dades com harmonia familiar.

Libra - 23 set a 22 out

A caminho novas propostas de trabalho. Mo-
mento de argumentar ideias familiares.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Analise com sabedoria sua carreira. Momento 
de compartilhar seus conhecimentos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Mudanças na carreira profissional. Novo ciclo 
de amizades com lealdade.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Excesso de trabalho trará aborrecimentos. 
Novas parcerias na vida social.

Leão - 21 jul a 22 ago

Conquistas satisfatórias no trabalho. Agir com 
a razão nos assuntos familiares.

Virgem - 23 ago a 22 set

Ficar atento com novos nos empreendimentos. 
Os obstáculos servem para chegar na conquista.

Touro - 21 abr a 20 mai

Momento de desfazer algo para novos desa-
fios. Alegria na família com satisfação.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Moda & Beleza

Marrom é o novo preto: 
saiba como combinar a 

cor tendência do inverno

A cor já foi renegada no 
mundo da moda durante um 
bom tempo, e está cada vez 
mais em alta. O marrom é 
a tonalidade do momento, é 
bastante versátil na hora de 
montar diferentes looks; po-
dendo ser facilmente combi-
nada com diversas tonalida-
des, desde as mais alegres 
como: laranja, vermelho e 
amarelo, passando para as 
mais fortes como o preto. 
Também, fica perfeita para 
ser usada em uma propos-
ta “tom sobre tom”, quan-
do utilizadas as variações da 
mesma cor em um só look. 
“Com o marrom, é possí-
vel criar produções superin-
teressantes e fashionistas, 
saindo do óbvio do pretinho 
básico. Além disso, ele traz 
um visual elegante e cool ao 
mesmo tempo para os looks”, 
conta Karen Furtado, stylist 
parceira da Piccadilly.

Para looks casuais

De acordo com Karen, as 
produções mais básicas para 
ocasiões do dia a dia, podem 
ganhar um ‘up’ quando peças 
marrons são introduzidas no 
look. Coringas, elas trazem 
um toque de estilo e elegân-
cia ao mesmo tempo. “Agora 
no inverno, pode-se apos-
tar em calças de camurças, 
blusas caneladas de manga 

comprida e até mesmo mo-
letons divertidos e oversized, 
utilizando calçados marrons, 
como tênis, bota sem salto ou 
coturnos, por exemplo”, indi-
ca a profissional.

Para arrasar do trabalho

Os looks para ir ao escri-
tório não precisam ser sem 
graça! É possível ter uma 
dose de estilo misturada com 
a formalidade e conforto ne-
cessário, utilizando acessó-
rios em marrom, como cal-
çados, bijuterias e terceiras 
peças. “Para ir ao trabalho, 
looks de alfaiataria ou calça 
jeans - caso o ambiente for 
mais casual - são peças corin-
gas para combinar com bla-
zer, tricot ou camisa. Nos pés, 
o marrom fica perfeito em 
modelos de sapatos sociais, 
scarpin, sapatilhas, entre ou-
tros”, recomenda a stylist.

Eventos noturnos

Uma produção super-
fashionista e cool é fugir do 
óbvio do pretinho básico de 
sempre. “Para arrasar na fes-
ta, jantar ou evento superim-
portante, um look com peças 
de couro, vestidos de malha 
ou alguma peça em onça com-
binando com um calçado mar-
rom, como coturno de salto 
tratorado, bota de salto e/ou 
com cano alto, ou scarpin com 
verniz, garante um vi sual su-
perinteressante e cheio de es-
tilo”, sugere Karen.

Foto: Divulgação

Terminal de ônibus Cachoeirinha recebe 
ação da Unidade Móvel de Cidadania LGBTI 

O Terminal de ônibus 
Cachoeirinha recebe na pró-
xima quarta-feira (29), a 
Uni  dade Móvel de Cidadania 
LGBTI Norte. Na ocasião, 
estarão disponíveis dois arti-
culadores sociais para pres-
tação de serviços como: as-
sistência social, assessoria 
psicológica e jurídica para 
pessoas LGBTI (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexuais).

O serviço é prestado 
pelo Centro de Cidadania 
LGBTI Luana Barbosa dos 
Reis, que faz parte de uma 
rede de cinco Centros e qua-
tro Unidades Móveis geri-
da pela Coordenação de 
Po líticas para LGBTI da Se-

cretaria Municipal de Di rei-
tos Humanos e Cidada nia 
(SMDHC). A função desses 
espaços é promover ações 

permanentes de respeito à 
diversidade sexual e no com-
bate à LGBTIfobia, dando 
atendimento a vítimas de 
violência, preconceito e dis-
criminação, além de orienta-
ções gerais, com apoio jurí-
dico, psicológico e de serviço 
social. 

Confira o dia, local e 
horário:
Terminal Vila Nova Ca  - 
choei rinha
Dia: 29/6, quarta-feira
Horário: das 11 às 16 horas
Local: Terminal Vila Nova 
Cachoeirinha - Aveni da Inajar 
de Souza, Cachoeirinha
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Terminal de ônibus Cachoeirinha terá serviços 
gratuitos para pessoas LGBTI


