
São Paulo, 1º de julho de 2022 - Página 5

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
1º/7 a 

7/7

Desenho Sistêmico
É uma ferramenta incrível de apoio no pro-
cesso terapêutico.

Através do desenho da família, podemos ma-
pear sentimentos, inversões, identificações, 
quebra de hierarquia, exclusões e muito mais.

É um teste que pode ser utilizado em pacien-

tes de qualquer idade, tanto adultos, como 

crianças.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

Não ficar acomodado nas atividades profissio-
nais. Mudanças rápidas com alegria na família.

Peixes - 20 fev a 20 mar

A força divina ajudará nos negócios. A cami-
nho novas amizades com lealdade.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
Início de novos empreendimentos na carreira. A 
acomodação na família poderá gerar conflitos.

Início de conquistas profissionais. Agir com in-
tuição nas escolhas de amizades.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Caminho com prosperidade na vida profissio-
nal. A comunicação será o efeito com sucesso.

Libra - 23 set a 22 out

O equilíbrio no trabalho chegará com sucesso. 
A razão será primordial para assuntos familiares.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Manter a calma nos empreendimentos. Ter os 
pés no chão para responsabilidades.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

A perfeição poderá colaborar na carreira pro-
fissional. Facilidade para ganhos financeiros.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Possibilidade de parceria no trabalho. Ca-
minhos com triunfo na vida familiar.

Leão - 21 jul a 22 ago

Momentos decisivos na área profissional. Usar 
a sensibilidade para ajuda familiar.

Virgem - 23 ago a 22 set

Agir com sensibilidade nas atividades profissio-
nais. Usar o otimismo para discernir as amizades.

Touro - 21 abr a 20 mai

Necessidade do uso da razão para melhoria no tra-
balho. A paciência ajudará nas soluções familiares.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Instituto de Oportunidade Social abre vagas 
para cursos de formação profissional gratuitos

O Instituto da Oportu
nidade Social  IOS está 
com 600 vagas abertas para 
os cursos de formação pro
fissional em Tecnologia e 
Ad ministração, totalmente 
gra tuitos. 

Jovens com idade entre 
15 e 29 anos e pessoas com 
deficiência maiores de 16 
anos, sem limite de idade po
dem se inscrever até 1º/8 no 
site do IOS (https://ios.org.
br/). Os cursos são semes
trais e não é preciso ter co
nhecimento prévio, porém 
é exigido que os alunos es
tejam cursando ou tenham 
concluído o Ensino Médio na 
rede pública. 

Para quem finalizar os 
cursos, o instituto oferece 
ainda o Programa IOS de 
Oportunidades, que busca 
colocação profissional du
rante 3 anos após a forma
ção do aluno, além de vagas 
para formação universitária 
em instituições parceiras 
da organização. Com sede 
em Santana (Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 245), o IOS 
tem unidades nos seguintes 
endereços:

Santana (Sede do IOS) | 
Ave nida Gal. Ataliba Leonel, 
245

Itaquera (Obra Social Dom 
Bosco) | Rua Álvaro de Men
donça, 456

Jardim Ângela (Socie da-
de Santos Mártires) | Rua 
Luís Baldinato, 09

Santo Amaro (NURAP) | 
Rua Coronel Luís Barroso, 
455

Diadema (Obra Social 
São Francisco Xavier) | 
Rua da Terra, 80

Barueri | Rua Pará, 159  
Nova Aldeinha
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O Instituto de Oportunidade Social oferece cursos 
e programa de colocação profissional

Campanha para doação 
de agasalhos acontece nas 

unidades de Saúde da capital

As unidades municipais 
da área de Saúde estão re
cebendo doações de agasa
lhos, calçados e cobertores 
para serem encaminhados 
às pessoas em vulnerabilida
de. Quem quiser colaborar, 
pode entregar sua doação em 
uma das Unida des Básicas 
de Saúde (UBSs) e Assistên
cias Médicas Am bulatoriais 
(AMAs)/UBSs In tegradas.

De acordo com a Secre
taria Municipal de Saúde, as 
peças arrecadadas serão en
caminhadas às comunida
des do entorno das unidades, 
como: igrejas, centros comuni
tários e associações de bairro, 
além dos Centros de Atenção 
Psicossociais (Caps), Unidades 
de Referência à Saúde do 
Idoso (Ursi) e do programa 
Consultório na Rua (CnR).

Além disso, há a campa
nha de arrecadação de aga
salhos para cães e gatos da 
população de rua. 

As doações podem ser le
vadas à Cosap, das 6 às 22 
horas, na portaria 1, locali
zada na Rua Santa Eulália, 
86, e na portaria 2, que fica 
na Avenida Santos Dumont, 
altura do número 637.

As unidades podem ser 
encontrados nos links:

UBSs  https://www.pre
feitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/sau
de/2022_06_24_Lista_UBS_
Vacinacao_COVID19.pdf

AMAs/UBSs Integradas  
https://www.prefeitura.sp.
gov.br/cidade/secretarias/
upload/saude/2022_06_24
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SMS promove campanha do agasalho para ajudar 
pessoas em vulnerabilidade

Moda & Beleza

Tipos de casacos que 
não podem faltar no 

guarda-roupas de inverno

O inverno está aí, e é hora 
de pensar nas peças que vão 
agregar estilo ao look e garan
tir uma produção confortável 
e bem quentinha. Para con
quistar um guardaroupas 
versátil e aquecido, Fernanda 
Graneiro, gerente de Imagem 
e Estilo da Caedu, lista os 3 
principais modelos de casacos 
que não podem faltar no clo
set feminino. Confira!

O clássico da moda

A moda tem seus clássicos 
e a jaqueta biker é certamen
te um item indispensável do 
guardaroupas! Combinando 
com os mais diferentes esti
los, esse é o tipo de peça que 
enriquece a produção. 

Mais esportiva

O “street style” se tornou 
uma das maiores tendên
cias de 2022 e as peças que 
fazem parte dessa moda são 
mais casuais e esportivas. 
“A maior aposta certamen
te está nas jaquetas e coletes 
puffer, que possuem aque
le efeito ‘fofinho’ e aque
cem muito bem. Também 

veremos muitas jaquetas 
com detalhes e recortes em 
tecido mais leve, que fazem 
parte de conjuntos”, aponta 
Fernanda.

Descolada

Não há nada melhor do 
que estar confortável, esti
losa e aquecida ao selecionar 
as produções para os dias 
frios. “Os cardigãs são pe
ças atemporais, em todos os 
anos é possível utilizálos no 
inverno e garantir uma pro
dução aconchegante e desco
lada”, comenta.
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