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HORÓSCOPO
Relacionamento Espelho

Muitas vezes nos pegamos pensando no que deve-
mos fazer para um relacionamento dar certo. 

Porém, não pensamos nos problemas que impe-
dem o sucesso. O relacionamento de sucesso é aquele 
em que as pessoas envolvidas têm suas questões pes-
soais resolvidas, sem carmas como o ciúme, a inveja e 
etc.

O carma pode ocasionar dois tipos de relaciona-
mentos. No primeiro é você que tem suas questões 
mal resolvidas e se coloca de forma possessiva. No 
segundo, é quando você encontra alguém e tem, por 
ela, apenas atração de alma. Isso quer dizer que a ou-
tra pessoa também tem carmas mal resolvidos e assim 
criam um relacionamento espelho. A convivência nes-
te tipo de relacionamento pode fazer com que, juntos, 
encontrem as soluções para os carmas e uma vez resol-
vidos, os dois se tornam livres, seja para um próximo 
relacionamento ou para outras fases da vida.

21 de março a 20 de abril

Momento propício para investimento em ne-
gócios profissionais. A reflexão para o rela-
cionamento amoroso trará união perfeita. 
Cuidado com o stress.

Grandes oportunidades surgirão no trabalho. 
Utilize a sabedoria. Buscar o equilíbrio emo-
cional ajudará manter um bom relaciona-
mento. Manter alimentação saudável.

A criatividade e ideias trarão benefícios no 
emprego. O bom astral manterá a união sau-
dável. Cuidar dos pés.

21 de abril a 20 de maio

21 de maio a 20 de junho

Através do esforço haverá o reconhecimento 
profissional. O ciúme exagerado poderá tra-
zer problemas na relação. Sensibilidade na 
visão.

A hora da colheita e o merecimento chega-
rão no momento certo. Deixar fluir as ener-
gias positivas no convívio social. Cuidar da 
estética.

Manter-se em silêncio e expor no momento 
certo, obterá triunfo. Um bom diálogo com a 
pessoa amada trará o bem-estar emocional. 
Zelar a parte espiritual.

21 de junho a 20 de julho

21 de julho a 22 de agosto

23 de agosto a 22 de setembro

Projetos deverão ser colocados em prática. 
Futuro brilhante. Possibilidade de viver um 
grande amor. Relacionamento sério. Ótima 
saúde.

Vitória a caminho nas atividades profissio-
nais. Exponha seus sentimentos amoro-
sos sem temor. Sensibilidade no aparelho 
digestivo.

Use a sabedoria para enfrentar os desafios. 
Não desanime. Controlar a relação poderá 
trazer obstáculos. Rever hábitos alimentares.

23 de setembro a 22 de outubro

23 de outubro a 21 de novembro

22 de novembro a 21 de dezembro

Organize-se para atingir seus objetivos. Hora 
de colocar em prática. As experiências vivi-
das se transformarão em harmonia no amor. 
Problemas nas articulações. 

Início de uma nova etapa na carreira profis-
sional. Deixar a pessoa amada expor suas 
ideias para um bom relacionamento. Alergia.

A firmeza e acreditar no potencial atingirá as 
metas. Evite ficar perto de comentários mal-
dosos. Dores de cabeça e enxaqueca.

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
7/2 a 
13/2

Por Naiá Giannocaro

Capítulo 114 - Segunda-feira
Lola diz a Clotilde que poderá quitar a dívi-
da de sua casa com o dinheiro deixado por 
Carlos. Isabel decide se afastar de Felício. 
Alfredo encontra Karine. Afonso acompanha 
Lola ao banco para quitar sua casa.

Capítulo 115 - Terça-feira
Lola quita sua casa, mas sofre a morte do fi-
lho. Ela sugere que Inês fique com algum 
pertence de Carlos. Adelaide percebe que 
Justina está dopada e confronta Emília. 
Shirley ouve quando Afonso fala para Inês 
de sua admiração por Lola. Clotilde toma 
decisão sobre bebê.

Capítulo 116 - Quarta-feira
Clotilde volta para Itapetininga. Afonso des-
confia do comportamento de Shirley. Inês 
pede que Shirley deixe Afonso em paz. 
Almeida visita Lola. Adelaide confronta 
Emília. Lola conversa com Durvalina sobre 
Clotilde. Clotilde entra em trabalho de par-
to no trem e salta numa estação qualquer. 
Zeca e Olga encontram Clotilde.

Capítulo 117 - Quinta-feira
Zeca e Olga acodem Clotilde e o bebê. Lola 
e Dona Maria se preocupam com a demo-
ra deles. Emília flagra Alfredo e Adelaide se 
beijando. Karine ajuda Soraia. Soraia se-
duz Julinho. É anunciada a guerra em São 
Paulo. Alfredo comunica a Lola que lutará 
em memória de Carlos.

Capítulo 118 - Sexta-feira
Lola e Isabel imploram para que Alfredo de-
sista de ir para a guerra. Genu teme pela 
vida de Lúcio. Adelaide garante a Alfredo 
que participará da revolução. Isabel procura 
Felício. Zulmira chega a São Paulo e se nega 
a assinar o desquite de Felício. Soraia insiste 
para que Julinho fique com ela. Alfredo sur-
ge vestindo a farda da guerra diante de Lola.

Capítulo 119 - Sábado
Lola tenta se manter forte diante de Alfredo. 
Genu pede que Lúcio se cuide. Julinho de-
cide ficar no Rio de Janeiro. Soraia pede 
que Julinho termine seu noivado. Clotilde 
convida Padre Venâncio para ser o padrinho 
de Francisco. Adelaide anuncia a Emília que 
trabalhará como jornalista durante a revolu-
ção. Alfredo e Lúcio partem para a guerra.

Capítulo 13 - Segunda-feira
Alexia/Josimara aceita a proposta de 
Zezinho e Ermelinda de ir para São Paulo 
sem avisar ao Programa de Proteção. Petra 
ganha o papel que era de Alexia na nove-
la, depois de fingir admiração pela irmã. A 
família de Téo conta ao rapaz sobre a pos-
sibilidade da cirurgia. Luna/Fiona vai ao 
Empório Delícia. Ermelinda avisa a Zezinho 
que Luna/Fiona sumiu. Juan anuncia a 
Mário que ele deixará a cadeira de rodas. 
Luna/Fiona pede para falar com Helena 
Santamarina.

Capítulo 14 - Terça-feira
Luna/Fiona aproveita a distração do se-
gurança e entra no Empório. Rafael per-
cebe que suas manias voltaram. Mário 
agradece o apoio de Juan. Helena diz a 
Úrsula que não consegue parar de pen-
sar em Luna/Fiona. Luna/Fiona pede des-
culpas a Zezinho por ter saído de casa às 
escondidas. Alexia/Josimara tem um pesa-
delo com Renzo tentando matar Ignácio. 
Bia e Tarantino trocam mensagens. Alexia/
Josimara e Zezinho se beijam.

Capítulo 15 - Quarta-feira
Zezinho e Alexia/Josimara não admitem es-
tarem apaixonados. Helena conta a Téo so-
bre a menina que entrou no Empório à sua 
procura. Alexia/Josimara entrega a carta de 
recomendação para Kyra/Cleyde trabalhar 
na casa de Alan e Ignácio. Renzo ameaça 
um deputado a mando de Dominique. Lúcia 
pede demissão e revela a Renzo que vai 
embora. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan 
como amiga de Alexia.

Capítulo 16 - Quinta-feira
Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. 
Dionice pensa em contar à família de Bia 
que ela voltou a treinar. Alexia/Josimara fica 
chocada ao saber que Petra ficou com seu 
papel na novela. Alexia/Josimara não gosta 
do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona 
pede um emprego para Vicky no Empório 
Delícia.

Capítulo 17 - Sexta-feira
Hugo lembra a Helena que ninguém pode 
saber o que ela fez no México. Ermelinda 
incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. 
Baggio contrata Luna/Fiona como gar-
çonete do Empório. Juan tenta conven-
cer Mário a não vender a casa, depois 
que ela for reconstruída. Luna/Fiona men-
te para Zezinho e Ermelinda sobre seu 
novo emprego. Rafael fica surpreso quan-
do Alexia/Josimara se apresenta na em-
presa, dizendo que veio por indicação de 
Kyra.

Capítulo 18 - Sábado
Rafael se emociona quando Alexia/Josimara 
reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan 
convence Mário a participar do concurso 
de culinária promovido por Martinez. Luna/
Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia 
a namorar Tarantino. Téo e Úrsula discutem. 
Tammy seduz Tarantino no vestiário do gi-
násio. Dominique elogia Renzo por seu tra-
balho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova 
babá das crianças, para Petra.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Eunice mostra os papéis de Tânia para 
Lurdes. Álvaro disfarça a presença de 
Estela para Verena. Ryan é hostil com 
Elias e suas fãs. Camila e Danilo iniciam 
o programa de fertilização. Lucas compro-
va para Álvaro que Vitória está por trás da 
ação dos moradores de Guaporim con-
tra a PWA. Jorge se preocupa com o esta-
do de Estela. Raul afirma que transformará 
a PWA, e Vitória o admira. Elias pensa em 
se passar por Domênico para se aproximar 

de Ryan. Raul e Vitória dormem juntos. 
Thelma pressiona Nuno a desfazer o ne-
gócio com Álvaro. Estela ameaça revelar 
o que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha 
com Belizário. Marconi cobra de Sandro o 
favor que lhe fez.

Capítulo 68 - Terça-feira
Elias observa Magno. Matias pede que 
Durval termine o relacionamento com Tracy 
em seu lugar. Lurdes acredita que Penha 
tenha denunciado Magno para Belizário, e 
Leila fica tensa. Estela se prepara para viajar 
com Álvaro, e Jorge desconfia. Sandro avi-
sa a Marconi a localização do quadro que 
o bandido planeja roubar. Tracy não acei-
ta que Durval termine seu relacionamento 
com Matias. Elias inventa para Magno que 
foi adotado. Miranda confunde Daniel com 
Matias. Marconi furta o quadro de Lídia. 
Belizário agride Estela. Lurdes acredita que 
Elias é Domênico.

Capítulo 69 - Quarta-feira
Magno pede que Lurdes espere para co-
nhecer Elias. Belizário diz a Álvaro que re-
solveu sua situação com Estela. Lídia acu-
sa Sandro de ter roubado seu quadro, e 
Raul se revolta. Sandro sofre por ter ajuda-
do Marconi. Jorge ajuda Estela a fugir. Elias 
chega para o almoço com Lurdes e gosta 
de conhecer Ryan. A polícia recupera o qua-
dro de Lídia, que se desculpa com Sandro. 
Sandro confessa a Raul que participou do 
roubo do quadro.

Capítulo 70 - Quinta-feira
Sandro explica sua situação para Raul, que 
apoia o filho. Lurdes questiona Elias so-
bre seu passado, e Magno tenta conter a 
ansiedade da mãe. Raul e Vitória armam 
para que Marconi seja preso. Daniel ques-
tiona Miranda sobre Matias. Vitória liber-
ta Amanda e a leva até Davi. Álvaro flagra 
Nicete e Betina com Júnior, e Verena tenta 
disfarçar. Davi tenta convencer Amanda a 
não atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro 
confronta Nicete.

Capítulo 71 - Sexta-feira
Lídia comenta com Miguel sobre a suposta 
morte de Estela. Álvaro questiona Lucas em 
relação aos direitos de Betina sobre sua he-
rança, e Amanda os observa. Durval acon-
selha Matias a procurar Miranda. Matias e 
Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se 
enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam 
o processo de inseminação artificial. Álvaro 
processa Vitória, e Raul e Sandro a apoiam. 
Durval revela a Danilo que Thelma tem um 
aneurisma.

Capítulo 72 - Sábado
Danilo fica devastado com a notícia sobre 
o aneurisma de Thelma. Álvaro comemora 
a derrocada de Vitória, e Raul e Sandro se 
preocupam. Lurdes descobre que Elias não 
é Domênico, e todos se compadecem. Lídia 
toma conhecimento da ficha policial de 
Tales e expulsa o rapaz de sua casa. Tales 
chantageia Lídia. Betina admira a dança de 
Marina. Elias afirma à mãe que Ryan grava-
rá uma música dele.

Atenção: os resumos dos capítulos estão 
sujeitos a mudanças em função da edi-
ção das novelas e podem não ser envia-
dos pela emissora.

Matinê de Carnaval para família agita 
Associação dos Oficiais da Polícia Militar (AOPM)

Carnaval é época de folia, 
alegria e muita dança, a Asso
ciação dos Oficiais da Polícia 
Militar (AOPM)  Clube dos 
Oficiais, realiza nos dias 23, 24 
e 25 (domingo, segunda e ter
ça), das 14 às 19 horas, seu 
tradicional Baile de Carnaval 
para as famílias se divertirem 
muito.

A diversão convida o públi
co a embarcar no clima de folia 
com o som da Banda Fino Pop e 
uma novidade para este ano: o 
Bloco Só quem é, com uma se
leção de marchinhas e música 
pop agradando todos os estilos. 
Para as crianças o divertimen
to conta com personagens, sur
presa para recepção dos peque
nos e animação da festa. Além 
de diversos brinquedos infláveis 
e oficina de slime. 

Valor do ingresso para en
trada: Sócio R$ 15 / Con vi
dado R$ 30  Crianças até 
4 anos: Entrada Gratuita  
Ingressos à venda na central 

de atendimento do clube: Rua 
Mamud Rahd, 973  Tremembé.
Horários: terça a sexta, das 8 
às 19 horas e sábado, domin
go e feriado, das 8 às 17 ho
ras  Classificação etária: Livre. 
Menores de idade entram 

acompanhados dos pais. Site: 
www.aopm.com.br

A Associação dos Oficiais da 
Polícia Militar (AOPM) está lo
calizada no Salão Barro Branco 
 Avenida Tenente Júlio Prado 
Neves, 1.155, Tremembé.

Foto: Divulgação

Três dias de muita animação na Associação dos Oficiais da Polícia Militar

Questões raciais e de gênero compõem 
atividades das Fábricas de Cultura
Diferentes tipos de 

opressões dão o tom dos 
debates a serem realizados 
nas Fábricas de Cultura. 
No dia 11/2, terça, às 10 
horas, é a vez da roda de 
conversa Toda palavra 
pode ser usada? Realizada 
pela equipe da bibliote
ca da Fábrica de Cultura 
Jaçanã. O objetivo é pro
mover a explicação de al
gumas palavras e expres
sões faladas que remetem 
ao racismo, machismo, mi
soginia (ódio às mulheres), 
colonialismo, opressões e 
que por vezes falamos e 
não sabemos a sua origem. 
Conteúdos da Geledés  
Instituto da Mulher Negra 
e a música “Ah”, de Luiz 
Tatit, são alguns dos mate
riais de apoio para a aná
lise de frases ou palavras 
que contemplam estes 
questionamentos e que se
rão debatidos entre os par
ticipantes, além dos contextos 
onde tais termos são aplicados, 
porque são ofensivos a determi
nados grupos e as suas constru
ções históricas.

Já a biblioteca da Fábrica de 
Cultura Brasilândia realiza o de
bate e a instalação Você pode ser 
o que quiser: “o céu é o limite e 
você truta é imbatível” no dia 
12/2, quarta, com início às 14h30. 
Mesmo diante de dados como do 
Mapa de Desigualdade 2019, da 
Rede Nossa São Paulo, e o levan
tamento “Viver em São Paulo 
2019  Relações Raciais”, também 
da Rede Nossa São Paulo e em 
parceria com o Ibope Inteligência, 
novas narrativas e perspectivas 
resistem. Percebendo a falta de 
representatividade pelos territó
rios, a atividade busca apresentar 
o protagonismo de personalida
des negras e iniciar, com os par
ticipantes, um mapeamento de 
pessoas que são referências em 
suas comunidades. 

Em 18/2, terça, a partir das 
10 horas, a Fábrica de Cultura 
Jaçanã recebe a escritora e ar
tista multimídia Thata Alves. 
Também precursora do Sarau 
da Ponte Pra Cá e integrante 
do coletivo Sarau das Pretas, 
ela vai apresentar o batepa
po Thata Troca, por onde pro
põe um diálogo sobre as ques
tões raciais, traz como pauta as 
formas de falar sobre o racismo, 
educando e fazendo refletir com 

poemas sobre o tema. Uma das 
bases para essa atividade é o li
vro autoral da artista, TROCA 
(2016), publicado de forma in
dependente pelo selo Academia 
Periférica de Letras. 

Toda a programação descri
ta acima é gratuita e não precisa 
de inscrição. Basta chegar com 
até 30 minutos de antecedência. 
A seguir, as datas, os horários e 
números de vagas.

Serviço:
Biblioteca da Fábrica de Cultura 
Jaçanã  Entrada 1: Rua Rai
mundo Eduardo da Silva, 138 
 Conjunto Habitacional Jova 
Rural. Entrada 2: Rua Albu
querque de Almeida, 360  Con
junto Habitacional Jova Rural. 
F: (11) 22498010

Roda de conversa: 
Toda palavra pode ser 
usada?
11/2, terçafeira, às 10 
horas
Faixa etária: a partir dos 
10 anos
Vagas: 20

Biblioteca da Fábrica de 
Cultura Brasilândia  
Avenida General Penha 
Brasil, 2508  Vila Nova 
Cachoeirinha. F: (11) 
38592300

Você pode ser o que 
quiser: “o céu é o li-
mite e você truta é 
imbatível”
12/2, quartafeira, das 
14h30 às 16h30
Faixa etária: livre
Vaga: sem limite de vagas

Fábrica de Cultura 
Jaçanã  Entrada 1: Rua 
Raimundo Eduardo 

da Silva, 138  Con junto 
Habitacional Jova Rural. 
Entrada 2: Rua Albu querque 
de Almeida, 360  Conjunto 
Habitacional Jova Rural. F: (11) 
22498010

Bate-papo: Thata Troca
18/2  terçafeira  10 às 12 horas
Faixa etária: livre 
Sem limites de vagas
Local: Fábrica de Cultura Ja
çanã  Rua Raimundo Eduar
do da Silva, 138  Conjunto Ha
bitacional Jova Rural.

Fábricas de Cultura  Funcio
namento: de terça a sextafeira, 
das 9 às 20 horas, finais de se
mana e feriados das 12 às 17 
horas.

Foto: Edilaine Pereira

Em fevereiro, o público poderá se aprofundar 
em fatos como o racismo, machismo, misoginia, 

colonialismo, invisibilidade e estereótipos por 
meio do audiovisual e rodas de conversa

Vendas do comércio paulistano 
crescem 3,4% em janeiro

O movimento das vendas 
na cidade de São Paulo cresceu 
3,4% em janeiro, na comparação 
com igual mês de 2019. Os da
dos são da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP).

Quanto ao comportamento 
de consumo, o que se observou 
foi uma procura maior por itens 
de preços menores, uma vez que 
as vendas à vista se destaca
ram, com alta de 6,1% em igual 
comparação.

As vendas a prazo, que cos
tumam envolver itens de maior 
valor, cresceram menos em ja
neiro, com alta de 0,7%.

Vale explicar que a média 
entre as vendas à vista e a pra
zo resulta na alta de 3,4% obti
da no mês passado.

Na comparação com de 

zembro de 2019, a média das 
vendas de janeiro recuou 38%. 
Esse resultado, segundo Emilio 
Alfieri, economista da ACSP, é 
normal uma vez que no final do 
ano o comércio costuma estar 
bem mais aquecido que no iní
cio de ano.

No acumulado dos últimos 
12 meses, terminados em janei
ro, o comércio da cidade de São 
Paulo registra alta 2,7%.

“O varejo paulistano irá con
tinuar nesse ritmo modesto de 
crescimento até que algum fator 
macroeconômico interfira posi
tivamente. A reforma fiscal, por 
exemplo, contribuiria para bai
xar mais os juros, o que ajuda
ria as vendas”, diz Alfieri.

O Balanço de Vendas é elabo
rado pelo Instituto de Economia 
Gastão Vidigal da ACSP com base 
em amostra da Boa Vista SCPC.

BALANÇO DE VENDAS ACSP - Variação % - Janeiro/2020

Modalidade Janeiro 2020 / Janeiro 2020 /  Acumulado 2020/ Últ. 12 meses/ 
 Dezembro 2019 Janeiro 2019  2019 12 meses Ant.

A prazo -27,7 0,7 0,7 1,4
À vista -48,3 6,1 6,1 4,0
Média -38,0 3,4 3,4 2,7

Fonte: amostra fornecida pela Boa Vista SCPC - Elaboração: Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP


