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HORÓSCOPO
Ho’oponopono, a cura havaiana

Ho’oponopono é uma palavra diferente capaz de 
transformar sua vida e a tradução mais simples, o define 
como, “corrigir um erro”. Esta técnica tornou-se conhe-
cida pelo terapeuta Ihaleakla Hew Len, que curou um 
pavilhão inteiro de criminosos doentes mentais, apenas 
com sua aplicação. Utilizando palavras chaves em repe-
tição foi possível mudar o estado de espírito e causar 
uma alteração do seu estado mental.

A técnica é capaz de liberar a mente de recordações 
desagradáveis e perturbadoras, trazendo a cura espiri-
tual, emocional e física. Quatro frases devem ser usadas:

“Sinto muito”, que reflete a honestidade;
“Me perdoe”, a responsabilidade;
“Te amo”, a gentileza e
“Sou grato”, a gratidão.
Deve ser praticado em voz alta ou em pensamento, 

nas situações de desconforto durante vinte e um dias 
ininterruptos. Ho’oponopono é amar a si mesmo e curar 
sua vida. Limpe sua mente.

21 de março a 20 de abril

Descoberta de um novo caminho profissio-
nal com grandes realizações. A falta de ini-
ciativa no relacionamento poderá trazer al-
gumas complicações. Cuidar da alimentação.

Grande sucesso na área profissional com am-
pliações de negócios. O ciúme poderá atra-
palhar o seu relacionamento. Confie em você. 
Risco de alergias.

O planejamento no trabalho facilitará o al-
cance de seus ideais. A ansiedade e a preci-
pitação poderão ter atitudes incorretas no 
amor. Cuidar da pele.

21 de abril a 20 de maio

21 de maio a 20 de junho

Haverá necessidade de cursos e estudos na 
área profissional. Analisar o relacionamen-
to com sabedoria. Tem tudo para dar certo. 
Rever hábitos alimentares.

Momento de colher aquilo que foi plantado 
nas atividades profissionais. Não tenha pres-
sa para encontrar um amor. Haverá o mo-
mento certo. Ponto frágil, o intestino.

Não jogue fora o que conquistou no trabalho. 
Tenha cautela. Respeitar as opiniões alheias, 
resultará em bons resultados. Boa saúde.

21 de junho a 20 de julho

21 de julho a 22 de agosto

23 de agosto a 22 de setembro

O controle na atividade profissional chegará 
ao êxito. Usar a intuição na conquista amoro-
sa. Boa sorte! Fragilidade no sistema nervoso.

Bons empreendimentos na área escolhi-
da. Bons negócios. Felicidade no amor de-
penderá das boas atitudes. Problemas nas 
articulações.

Assinaturas e fechamentos de contratos com 
vitória. A reflexão e a humildade levarão a fe-
licidade no amor. Cuidar da circulação.

23 de setembro a 22 de outubro

23 de outubro a 21 de novembro

22 de novembro a 21 de dezembro

A cautela será o segredo para a vitória no tra-
balho. A falta de  energias positivas poderão 
afetar a união. Sensibilidade nas mãos.

Oportunidades de viagens a negócios e so-
ciedade. Necessidade de direcionamento na 
parte afetiva. União estável. Atividade física 
fará bem a mente.

Direcionar as metas no trabalho para não 
perder as oportunidades. Momento de de-
cisões no ambiente familiar. Problemas de 
coluna.

22 de dezembro a 21 de janeiro

22 de janeiro a 19 de fevereiro

20 de fevereiro a 20 de março

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas, terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
14/2 a 

20/2

Por Naiá Giannocaro

Capítulo 120 - Segunda-feira
Os soldados são treinados para a guerra. 
Lúcio é promovido a segundo tenente. Inês 
se alista para trabalhar como enfermeira na 
revolução e Shirley não gosta. Julinho deci-
de escrever uma carta para Lili sobre o noi-
vado dos dois. Gusmões alerta Almeida so-
bre o perigo que ronda Itapetininga. Maria 
sofre ao ver Clotilde com Francisco. A guer-
ra é iniciada. 
 
Capítulo 121 - Terça-feira
Afonso conforta Lola. Lúcio, Alfredo, Nero e 
Tião se preparam para guerrear. Shirley não 
gosta quando Afonso convida Lola para sair. 
Clotilde cuida de Francisco. Adelaide se 
despede e garante a Emília que quando vol-
tar resolverá a situação de Justina. Shirley 
arma para que Durvalina pense que dormiu 
com Afonso.
 
Capítulo 122 - Quarta-feira
Durvalina fica abalada ao ver Shirley no 
quarto de Afonso. Isabel e Felício sofrem 
com o impedimento de sua união. Osório se 
junta ao batalhão de Lúcio, e Alfredo des-
confia. Almeida encontra Zeca. Lola afirma 
a Afonso que deseja se afastar dele. O bata-
lhão de Lúcio e Alfredo enfrenta sua primei-
ra disputa. Almeida surpreende Clotilde du-
rante o batizado de Francisco. Tião hesita 
em atirar contra o inimigo.
 
Capítulo 123 - Quinta-feira
Alfredo salva Tião e atira contra o inimigo. 
Alfredo desconfia do comportamento de 
Osório. Almeida admira Francisco. Olga, 
Zeca e Maria querem despistar Almeida. 
Adelaide encontra Alfredo. Afonso desa-
bafa com Virgulino sobre a dispensa de 
Lola. Alfredo confronta Osório. Lola tem a 
ideia de se instalar em Itapetininga para fi-
car perto de Alfredo, e Genu gosta. Tião aju-
da Alfredo em uma ação, e acaba atingido.
 
Capítulo 124 - Sexta-feira
Alfredo e Lúcio socorrem Tião. Alfredo con-
segue levar Tião até o acampamento e afir-
ma que encaminhará o amigo até o hospital. 
Shirley provoca Lola por causa de Afonso. 
Julinho confirma a Soraia que enviou a carta 
terminando o noivado com Lili. Lola e Genu 
partem para Itapetininga. Tião não resiste e 
morre nos braços de Alfredo, que é ampa-
rado por Inês. 
 
Capítulo 125 - Sábado
Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. 
Zeca agradece a colaboração de Afonso. 
Lola chega a Itapetininga e fica mexida ao 
saber que Afonso esteve na cidade. Karine 
tranquiliza Julinho e diz que apoia seu na-
moro com Soraia. Lili desconfia quando 
Soraia anuncia que ela receberá uma car-
ta de Julinho. Alfredo foge do acampamen-
to, e Osório registra. Assad surpreende a to-
dos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. 
Alfredo procura Inês.
 

 
Capítulo 19 - Segunda-feira
Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfian-
ça de Petra sobre ela. Mário comenta com 
Juan que não compreende o motivo de 
Helena ter abandonado Luna. Téo desco-
bre os riscos que corre se fizer cirurgia e 
fica furioso com sua família por ter omi-
tido a verdade. Ao atravessar a rua com 
Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. 
Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da es-
cada do Empório.  
 
Capítulo 20 - Terça-feira
Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não 
se recorda de Luna como a jovem que ele 
salvou durante a passagem do furacãoéo 
discute com Úrsula. Bel diz a Edgar que 
está gostando de Zezinho. Zezinho sen-
te ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael co-
menta com Renzo que está tendo preju-
ízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. 
Alexia pede ajuda às amigas para inves-
tigar Renzo.
 
Capítulo 21 - Quarta-feira
Alexia propõe a Luna e Kyra que elas si-
gam Renzo e o denunciem para a Polícia 
Federal. Edgar demonstra interesse por 
Ermelinda. Renzo finge querer conhe-
cer os amigos de Dominique. O médico 

aconselha Téo a fazer a cirurgia na co-
luna, mas o rapaz tem medo dos riscos. 
Vicky teme que Helena não goste de ver 
Luna/Fiona trabalhando no restaurante 
e pede para a amiga se esconder. Luna/
Fiona se surpreende ao saber que Téo é 
filho de Helena.
 
Capítulo 22 - Quinta-feira
Helena e Úrsula destratam Luna/Fiona. 
Helena encara Luna/Fiona e tem uma 
sensação estranha. Renatinha repreende 
Alexia/Josimara por ter faltado no primei-
ro dia de trabalho na Labrador. Graziela se 
preocupa com a obsessão de Petra por 
Alan. Juan manda notícias de Mário para 
Luna. Queen e Mosquito tramam contra 
Kyra/Cleyde. Zezinho flagra Luna/Fiona 
conversando com Juan pelo computador. 
Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das arma-
ções de seus filhos.
 
Capítulo 23 - Sexta-feira
Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para 
conquistar os filhos de Alan. Luna/Fiona 
confessa a Zezinho e a Ermelinda que 
está trabalhando para Helena. Kyra tem 
receio de que Rafael a esqueça e volte 
para Renatinha. Verônica elogia a compe-
tência de Micaela. Zezinho avisa a Luna/
Fiona que ela terá de deixar o Programa 
de Proteção. Alexia/Josimara e Kyra/
Cleyde veem quando Renzo e Dominique 
se aproximam da entrada do clube.
 
Capítulo 24 - Sábado
Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara conse-
guem se esconder de Renzo e Dominique. 
Luna/Fiona volta para a casa e conta para 
as amigas sobre o novo emprego. Alexia 
conta que ela e Kyra conseguiram uma có-
pia da identidade de Renzo para Zezinho 
informar à Polícia Federal. Zezinho se de-
clara para Alexia/Josimara.

 
Capítulo 73 - Segunda-feira
Betina consegue fugir de Belizário, e 
Amanda a socorre. Érica comenta com 
Lurdes sua desconfiança com Elias. 
Belizário confessa a Penha que precisa fu-
gir. Januário e Oliveira procuram Lurdes. 
Álvaro intimida Belizário. Davi acompa-
nha Betina à delegacia, e a enfermeira de-
nuncia Belizário para Míriam. Dalto aler-
ta Belizário. Álvaro faz uma proposta a 
Belizário. Lídia comenta com Raul sobre 
a situação financeira de Vitória. Érica con-
fronta Raul ao vê-lo com Vitória. Lídia e 
Vitória se ajudam. Lídia registra a extorsão 
de Tales. Betina confronta Álvaro. 
 
Capítulo 74 - Terça-feira
Álvaro afirma a Betina que não tem rela-
ção com os crimes de Belizário. Penha 
teme perder Belizário. Belizário inventa 
para Míriam que sequestrou Betina para 
ameaçar Álvaro. Álvaro se desculpa com 
Nicete e diz que deseja que Júnior conviva 
com a avó. Magno desabafa com Lurdes 
sobre Leila e Betina. Oliveira pede ajuda 
a Thelma para reconquistar Lurdes. Davi 
conta a Raul e Vitória que Betina é irmã de 
Álvaro. Betina revela a Magno que não foi 
ele quem matou Genilson.
 
Capítulo 75 - Quarta-feira
Magno agradece Betina por lhe contar so-
bre Genilson. Nicete questiona Betina so-
bre seus sentimentos por Magno. Matias e 
Miranda ficam juntos novamente. Thelma 
confirma sua gravidez do bebê de Camila 
e Danilo. Jane afirma a Thelma que ela 
precisa aceitar o fato de que Danilo é ado-
tado, e Durval ouve. 
 
Capítulo 76 - Quinta-feira
Thelma expulsa Jane do restaurante e 
pede que a amiga se afaste de sua famí-
lia. Jane se despede de Durval, que so-
fre ao ter descoberto a verdade sobre 
Danilo. Álvaro pede que Verena agra-
de Nicete e Betina. Jane se despede 
de Matias. Durval acaba contando para 
Natália o segredo de Thelma. Natália se 
incomoda com Thelma. Lurdes se irrita 
com Oliveira e Januário, e Érica conver-
sa com a mãe. Chega o dia da disputa de 
Raul e Álvaro pela presidência da PWA. 
Betina hesita em escolher o novo presi-
dente da empresa. 
 
Capítulo 77 - Sexta-feira
Betina apoia Raul, e Álvaro ofende a 
irmã. Leila comemora a tentativa de 

engravidar para curar Brenda, e Magno 
pensa em Betina. Álvaro deixa a presi-
dência da PWA. Sílvia discute com Elias, 
e Érica ouve. Verena estranha o com-
portamento de Álvaro. Natália sente ciú-
mes de Durval com Thelma. Érica arma 
para desmascarar Elias, e Ryan se revol-
ta contra o rapaz. Penha e Leila discutem 
e acabam se agredindo. Natália afirma a 
Thelma que Durval é apaixonado por ela. 
Álvaro contrata Penha para atentar con-
tra Raul.
 
Capítulo 78 - Sábado
Penha contrata um atirador de elite. 
Lurdes desmonta o mural com informa-
ções sobre Domênico, e Camila se preo-
cupa com a mãe. Natália termina seu na-
moro com Durval, e Carol apoia a mãe. 
Thelma procura Durval. Sandro, Vitória e 
Davi apoiam Raul. Davi vê a motocicleta 
do atirador de elite e desconfia. Raul ini-
cia seu discurso e é confrontado pelo ati-
rador. Álvaro defende Raul e acaba atingi-
do por um tiro.

Capítulo 47.1 - Segunda-feira
Tobias nega conhecer Poderosa e dei-
xa o local. Miguel percebe o desconforto 
do filho de Ramiro. Serena e Luiggi pen-
sam que Bibiana está fazendo programa. 
Furacão perde a aliança dada por Duplex. 
Em conversa com Duplex, Poderosa con-
ta seu plano para o dia da reinauguração 
do clube noturno. Hugo questiona Juliano 
pela aproximação com Maria Antônia (@
mariantoniacord).

Capítulo 47.2 - Terça-feira
Poderosa comemora a parceira com 
Duplex. Furacão fica frustrado com o su-
miço da aliança. Carmem se encontra 
com Olympia e diz que no dia do gran-
de assalto ainda poderão sequestrar 
Fernanda. Ela pergunta se Olympia está 
dentro do plano. Furacão abre a porta de 
casa e se depara com Bernardo. Duplex 
pergunta quem é.

Capítulo 48 - Quarta-feira
Duplex pergunta se Furacão vai sair com 
Bernardo. Olympia aceita fazer parte do 
plano de Carmem, mas avisa que não fará 
nenhum sequestro. Duplex fica arrasado 
ao ver sua amada saindo com Bernardo. 
Maikitaison elogia Olympia. Donatella 
sai com José Antônio. Ela vê Carmem 
chegando. Tobias é cínico com a irmã. 
Fonseca investiga Bernardo sem ele sa-
ber. Miguel diz ter alguém para mostrar 
à Poderosa. Hugo revela a verdade para 
Maria Antônia (@mariantoniacord) sobre 
o verdadeiro amigo virtual dela. Poderosa 
se surpreende ao ver Duplex. Miguel ex-
plica que já sabe quem mandou Bernardo 
matá-la. 

Capítulo 49 - Quinta-feira
Miguel revela que Tobias pode ter 
sido o mandante. Ele avisa do perigo 
que Poderosa correrá trabalhando no 
Mademoiselle Olympia Night Club. Ela 
fica irritada e pensa que Miguel está dan-
do um jeito de afastá-la da casa noturna. 
Maria Antônia (@mariantoniacord) se irrita 
com a revelação de Hugo. Eles decidem 
dar uma volta no mercadão. Tobias arma 
uma festa de luxo para que o namorado 
da irmã se sinta humilhado. O vilão pede 
para Leandro seduzir Maria Antônia (@
mariantoniacord) para que Pedro Antônio 
os flagre. Hugo e Juliano discutem pela 
moça, mas a filha de Oxente dispensa os 
dois rapazes. Poderosa procura Miguel e 
avisa que deixará sua casa. 

Capítulo 50 - Sexta-feira
Miguel se espanta com o que Poderosa lhe 
diz. Ele pergunta se foi porque não falou 
nada sobre o Tobias. Miguel e Poderosa 
em silêncio no carro. Ao chegar na casa 
de Furacão, eles entram e Miguel deixa a 
mala. Furacão oferece alguma coisa para 
beber mas Miguel prefere ir embora. Ao 
fechar a porta, Poderosa o chama e diz 
para Miguel não abandoná-la. Ele a beija 
na testa e vai embora. No Mademoiselle, 
Olympia apresenta Dona Carmen a An-
tônio como sua nova patroa.

Atenção: os resumos dos capítulos es-
tão sujeitos a mudanças em função da 
edição das novelas e podem não ser en-
viados pela emissora.

Sebrae-SP transforma reeducandas em empreendedoras
Com o apoio da Secretaria 

da Administração Penitenciária 
(SAP) e da Coordenadoria de 
Uni dades Prisionais Região 
Metro politana de São Paulo 
(Coremetro), as penitenciárias 
femininas de Sant’Ana (PFS) e 
da Ca pital (PFC) capacitaram 
cerca de 300 sentenciadas no 
projeto “1.000 Mulheres”, pro-
movido pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 

De junho a novembro de 
2019, as reeducandas passa-
ram pelos cursos de capacita-
ção em empreendedorismo e 
gestão de negócios, além de em-
poderamento feminino e inclu-
são social por meio de trabalho 
e renda.

A proposta do Sebrae-SP 
é atender mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade social no 
Estado de São Paulo, por isso a 
escolha de estabelecimentos pe-
nais femininos.

Estrutura do curso 

Programado para acontecer 
no período de cinco dias conse-
cutivos, o curso tem uma car-
ga horária de 20 horas. O pro-
jeto enfatiza temas importantes 
para quem pretende começar 
um negócio, como planejamen-
to estratégico, controle finan-
ceiro, formação de preço, inova-
ção e venda. Toda a abordagem 
encontra-se resumida em apos-
tilas preparadas, especialmente 
para a ação. O curso é totalmen-
te gratuito e, ao final, são entre-
gues certificados. 

Para a diretora de projetos 
do Sebrae-SP, Joyce Santos, o 
objetivo do curso é fomentar o 

empreendedorismo como opor-
tunidade de geração de trabalho 
e renda em qualquer aspecto da 
vida. Como exemplo prático de 
mulher protagonista de sua pró-
pria história, o Sebrae destaca a 
experiência da egressa Desirée 
Mendes. Quando estava presa, 
ela participou de um curso do 
Sebrae.

Já em liberdade, Desirée 
abriu sua confeitaria com base 
nas orientações do Sebrae. 
Segundo Joyce, ela continua 
sendo uma referência para to-
das as reclusas das penitenci-
árias paulistas e ainda ganhou 
o título de embaixadora da 
instituição.

Com essa vivência em foco, 
Joyce costuma orientar as alu-
nas a fazer aquilo que têm afini-
dade pois, assim, o trabalho não 
será uma mera ocupação, mas 
algo satisfatório. Nesse sentido, 
a sentenciada C.A, revela que 

não perde o foco da vida em li-
berdade, tanto que pretende re-
abrir seu salão de beleza. Para 
alcançar seus objetivos, a reclu-
sa aproveita todas as oportuni-
dades oferecidas pela unidade 
prisional, incluindo trabalho e 
estudo, ambos com remição de 
pena prevista.

A diretora do Núcleo de 
Educação da PFS, Raquel Fer-
reira, fez questão de destacar 
que, para a realização do projeto 
do Sebrae, a penitenciária levou 
em consideração as particulari-
dades da unidade prisional para 
atender a demanda. Dentre as 
medidas tomadas estão aulas 
nos horários vespertino e notur-
no. Com isso, a direção atendeu 
reeducandas que exercem ati-
vidades laborterápicas durante 
o dia e que apresentaram o de-
sejo em participar de um curso 
empreendedor, com vistas a um 
recomeço.

Foto: Divulgação

Cerca de 300 reeducandas da PFS e PFC passaram pelo projeto 1.000 Mulheres

Bloquinho Center Norte agita os foliões 
com atrações especiais para toda a família

Nos dias 15, 16, 22, 23 e 25 
de fevereiro, o Shopping Center 
Norte convida a todos para pu-
lar, com muito confete e ser-
pentina, no “Bloquinho Center 
Norte”. Com entrada gratui-
ta, o evento acontece das 10 
às 16 horas, em uma área re-
servada do estacionamento, 
e traz intensa programação 
para as crianças, papais e ma-
mães curtirem juntos. Entre as 
atrações confirmadas estão os 
shows da atriz mirim Lorena 
Queiroz e da cantora e atriz 
Bela Fernandes, e as apresen-
tações musicais que reunirão a 
turma da famosa série de ani-
mação Diário de Mika.

Outros grandes destaques 
são os shows da Banda Brin-
quedos Musicais e do Grupo 
Impulsionando Arte, que pro-
metem muita animação com 
as tradicionais marchinhas de 
Carnaval. Durante todos os dias 
do Bloquinho Center Norte ha-
verá recreação, com jogos e gin-
canas, e oficinas de máscaras, 
pintura (facial e cabelo), slime 
e jardinagem (plantio de muda) 
para a criançada. Além disso, 

será realizado um concurso de 
fantasias no dia 23/2. 

Os pets também são muito 
bem-vindos na festa e contam 
com uma área exclusiva, onde 
poderão brincar acompanha-
dos de seus donos e adestrado-
res. Vale reforçar que o Center 
Norte é petfriendly e permite 
o acesso e a circulação de cães* 
e gatos, com coleira e guia, em 
suas áreas comuns. A fim de 
garantir a limpeza, o empre-
endimento disponibiliza sacos 
coletores nas portarias de pe-
destres. E, para manter os ani-
mais hidratados, há bebedouros 
em alguns locais.

Programação de shows e 
apresentações musicais:

Sábado - 15/2
11 horas - Banda Brinquedos 
Musicais
13 horas - Banda Brinquedos 
Musicais
14 horas - Show Lorena Queiroz

Domingo - 16/2
12 horas - Grupo Impulsionando 
Arte

14 horas - Grupo Impulsionando 
Arte

Sábado - 22/2
12 horas - Grupo Impulsionando 
Arte
13 horas - Diário de Mika
14 horas - Grupo Impulsionando 
Arte

Domingo - 23/2
11 horas - Grupo Impulsionando 
Arte
12 horas - Diário de Mika
13 horas - Grupo Impulsionando 
Arte
14 horas - Show Bela Fernan- 
des
14 horas - Concurso de Fanta- 
sia

Terça-feira - 25/2
11 horas - Grupo Impulsionando 
Arte
12 horas - Diário de Mika
14 horas - Grupo Impulsionando 
Arte

Cronograma de 
Oficinas Infantis:

Todos os dias (15, 16, 22, 23 
e 25/2)
11 às 12 horas - Oficinas de 
máscara
12 às 13 horas - Oficinas de 
slime
13 às 14 horas - Oficinas Heróis 
e Princesas
14 às 15 horas - Oficinas de pin-
tura (facial e cabelo)
15 às 16 horas - Oficinas de jar-
dinagem (plantio de muda)

O Bloquinho Center Norte 
acontece no Estacionamento do 
Shopping Center Norte (pró-
ximo à entrada da Travessa 
Simis) que está localizado na 
Travessa Casalbuono, 120 - Vila 
Guilherme.


