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HORÓSCOPO
Unicórnio e seus Mistérios

O Unicórnio representa o símbolo do poder 
da alma nos estudos espiritualistas, e seu chifre, 
simboliza flecha espiritual, o raio solar, a espada 
de Deus e a revelação divina, pureza da alma e ao 
inconsciente do homem.

Ele surge em histórias e lendas, também des-
crito como um cavalo branco com um chifre na 
testa, simbolizando as qualidades e a paz de espí-
rito que o ser humano necessita, conquistando o 
caminho da evolução.

Na China, o Unicórnio é Ki-lin, símbolo da man-
sidão e da boa sorte, representado pelo ying e 
yang (o masculino e feminino). Este animal tam-
bém está ligado ao descobrimento do poder que 
todos possuímos que existe no terceiro olho.

Curioso né? Uma abençoada semana.

21 de março a 20 de abril

Utilize sua força e energia positiva para reali-
zação de novos projetos. Momento para en-
raizar suas amizades e rever alguém do pas-
sado. Dores de cabeça.

Aproveite o período para fazer bons negó-
cios na vida profissional. A ansiedade po-
derá trazer desgaste emocional na família. 
Cuidado com excesso de atividades.

Momento de testar sua sabedoria nas ativi-
dades profissionais. Não desista. A confiança 
no relacionamento amoroso trará equilíbrio 
emocional. Sensibilidade no estômago.

21 de abril a 20 de maio

21 de maio a 20 de junho

Combater o desânimo trará avanços nas ati-
vidades profissionais. Liberar energia posi-
tiva surgirá coisas novas no convívio social. 
Parte sensível garganta.

O controle excessivo nas atividades profissio-
nais poderá ocasionar desequilíbrio. Tempo 
adequado para rever amizades do passado. 
Cuidar da estética.

Facilidade de estudos e pesquisas no campo 
profissional com vitória. Ficar atento na intui-
ção para solucionar assuntos amorosos. Boa 
saúde.

21 de junho a 20 de julho

21 de julho a 22 de agosto

23 de agosto a 22 de setembro

Criar oportunidades para demonstrar as ha-
bilidades profissionais. Use o magnetismo e 
charme para conquista no amor. Verificar a 
pressão arterial.

Focar as energias no campo profissional para 
atingir o objetivo. Tempo de reavaliar o seu 
romance. Boa Sorte! Zelar pela saúde mental.

O momento da colheita chegará. Não desani-
me. O investimento no amor trará equilíbrio e 
harmonia. Problemas respiratórios.

23 de setembro a 22 de outubro

23 de outubro a 21 de novembro

22 de novembro a 21 de dezembro

Coordenar as atividades no trabalho para o 
crescimento profissional. Saber contornar 
as contrariedades no amor com sabedoria. 
Evitar o sedentarismo.

O posicionamento no trabalho e o otimis-
mo trarão grandes conquistas. A reflexão fará 
parte no convívio social e familiar. Tendência 
a gastrite.

Período de grandes chances para mostrar o 
talento profissional. O amadurecimento da 
sua jornada trará benefícios em amizades sin-
ceras. Cuidar do sistema nervoso.

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
6/3 a 
12/3

Por Naiá Giannocaro

Capítulo 138 - Segunda-feira
Alfredo conforta Lola. Justina se ilu-
mina quando Emília elogia seus dese-
nhos. Clotilde visita Lola. Afonso des-
perta e pede que Shirley avise a Lola e 
Inês sobre seu paradeiro. Zulmira ques-
tiona Lola sobre Felício e Isabel. Marcelo 
pede Lili em namoro. Alfredo confronta 
Lúcio e Inês. Clotilde e Almeida sofrem 
ataques da vizinhança. Alfredo é detido 
por panfletar.
 
Capítulo 139 - Terça-feira
Alfredo é encarcerado. Almeida se sur-
preende com a firmeza de Clotilde. Nero 
alerta Adelaide sobre a prisão de Alfredo. 
Shirley mente para Afonso sobre Inês e 
Lola. Alfredo presenteia Lola com um rá-
dio. Durvalina e Marcelo sentem falta de 
Carlos. Afonso questiona Shirley sobre o 
anúncio do rádio à sua procura. Inês des-
cobre que está grávida.
 
Capítulo 140 - Quarta-feira
Inês se desespera com a notícia da gra-
videz, e Lúcio a conforta. Shirley avi-
sa a Durvalina que encontrou Afonso. 
Assad presenteia Julinho com um car-
ro. O prefeito se encanta com Olga. 
Zeca pensa em concorrer à prefeitu-
ra e Olga incentiva o marido. Lili aju-
da Marcelo a pesquisar sobre sua mãe 
biológica. Osório observa Alfredo. 
Afonso percebe que Shirley está doen-
te. Lúcio afirma a Inês que pode ser o 
pai de seu bebê.
 
Capítulo 141 - Quinta-feira
Inês recusa a proposta de Lúcio. Shirley 
adoece e Afonso cuida da mulher. Osório 
e Gusmões tramam contra Alfredo. 
Inês sente mágoa ao ver Alfredo com 
Adelaide. Lili aconselha Lúcio. Lola deci-
de ir até o hospital em que está Afonso 
e Genu afirma que acompanhará a ami-
ga. Karine descobre que Assad voltou 
a apostar no cassino, com a ajuda de 
Julinho. Lola se mobiliza com o estado 
de Shirley. 
 
Capítulo 142 - Sexta-feira
Lola desiste de falar com Afonso e deixa 
o hospital com Genu. Marcelo descobre o 
nome de sua mãe biológica. Karine impõe 
condições para que Julinho se case com 
Soraia. Felício enfrenta Zulmira. Felício 
ajuda Clotilde e Almeida a se casarem. 
Genu flagra Lili beijando Marcelo e exi-
ge que o rapaz converse com Virgulino. 
Zulmira descobre onde Isabel e Felício 
moram. Zulmira ameaça Isabel.
 
Capítulo 143 - Sábado
Isabel consegue fugir, e Felício detém 
Zulmira. Zulmira é presa e tenta subornar 
Gusmões. Durvalina e Genu têm uma con-
versa franca sobre Marcelo e Lili. Lola so-
fre ao se ver jantando sozinha. Inês sen-
te falta de Lúcio. Isabel descobre que 
Zulmira partiu para a França. Osório arma 
para Alfredo e avisa a Gusmões. Isabel vi-
sita Lola. Julinho e Soraia se angustiam 
com a imposição a seu casamento. Osório 
ataca Alfredo, que se defende e acaba fe-
rindo o agressor.

 

 
Capítulo 37 - Segunda-feira
Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é 
sua mãe. Helena se arrepende de ter ido 
à casa de Luna/Fiona e fica desconcer-
tada quando a fisioterapeuta deixa claro 
que deseja o bem de Téo e da empresá-
ria. Alexia se prepara para se declarar a 
Zezinho, quando vê o sutiã que o filho de 
Ermelinda usou em seu disfarce e questio-
na se o rapaz está com outra mulher.
 
Capítulo 38 - Terça-feira
Zezinho confessa a Alexia sobre o disfarce. 
Rafael apresenta Renzo como o novo sócio 
da Labrador. Verônica se recorda de um aci-
dente de carro que está associado à vingan-
ça que planeja contra Micaela. Renatinha 
pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. 
Dominique ameaça Lúcia dizendo que ela 
sofrerá caso a funcionária não convença 
Renzo a voltar a trabalhar para ela. 
 
Capítulo 39 - Quarta-feira
Téo se surpreende com a reação de Úrsula, 
que promete provar que Luna/Fiona é inte-
resseira. Graziela nota que Alan está inte-
ressado em Kyra/Cleyde, e avisa a Petra. 
Ivo flagra Zezinho e Alexia em trajes ínti-
mos no sítio e questiona a atitude do filho 
de Ermelinda. Úrsula ameaça Luna/Fiona.
 
Capítulo 40 - Quinta-feira
Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona 
sendo destratada por Úrsula. Téo fica in-
dignado ao saber que Helena investigou 
Luna/Fiona. Helena repreende Úrsula e 
percebe que ela voltou a tomar os cal-
mantes. Renzo leva Lúcia para conhecer a 
Labrador. Kyra/Cleyde fica sem graça com 
o olhar de Alan. Mário conta a Juan que o 
dono do hotel quer contratá-lo como chef 
de um restaurante em São Paulo.
 
Capítulo 41 - Sexta-feira
Mário hesita em aceitar o convite para tra-
balhar no Brasil, e Juan se anima com a 
oportunidade de rever Luna. Bruno e Gael 
presenteiam Micaela. Vicky desabafa com 
Baggio sobre sua desconfiança de um dos 
primos de Verônica. Tarantino convida Bia 
para jantar em sua casa. Dionice aconse-
lha Bia a contar sobre seu marca-passo a 
Tarantino.
 
Capítulo 42 - Sábado
Graziela avisa a Petra sobre o sequestro 
de Alan e Kyra/Cleyde e manda a filha ir 
para o hotel cuidar das crianças. Luna/
Fiona conta a Téo que seu ex-namorado a 
traiu com uma amiga. Alexia comenta com 
Zezinho sobre a preferência da mãe por 
Petra. Rafael comunica a Renzo que a em-
presa perdeu metade da receita com a sa-
ída repentina de clientes. Dominique avisa 
a Renzo que é a responsável pelas perdas 
da Labrador. 
 

 
Capítulo 91  - Segunda-feira
Thelma rejeita a ajuda de Camila a cami-
nho do hospital. Jane retorna e afirma que 

cuidará de Thelma. Raul diz que irá pre-
parar Sandro para assumir a PWA. Camila 
não consegue amamentar seu bebê, e 
Lurdes tenta acalmar a filha. Lídia acon-
selha Betina a se separar de Magno. 
Belizário é libertado. Sandro e Betina sen-
tem atração um pelo outro. Belizário se-
gue Davi a mando de Álvaro. Jane ques-
tiona Thelma sobre a mentira a respeito da 
adoção de Danilo. 
 
Capítulo 92 - Terça-feira
Álvaro trama contra Davi. Belizário se inte-
ressa por Leila. Érica sente ciúmes ao ouvir 
Sandro falar de Betina. Danilo é assaltado, 
e Thelma e Camila se desesperam. Thelma 
conta a Lurdes que Jane tem técnicas de 
vidência. Jane prevê o futuro de Lurdes 
e afirma que ela já encontrou Domênico. 
Vitória vibra com sua nova atuação na ad-
vocacia. Magno conversa com Ryan sobre 
seu namoro com Betina. Belizário arma um 
atentado contra Davi, e Carol acaba se ma-
chucando. Vitória confronta Álvaro.
 
Capítulo 93 - Quarta-feira
Davi agride Álvaro, que afirma que denun-
ciará o ativista. Jane alerta Thelma sobre 
sua disputa com Camila. Lurdes pensa na 
previsão de Jane. Raul conta a Vitória sobre 
sua briga com Matias, e a advogada pen-
sa em falar com Miranda. Camila sofre por 
não conseguir amamentar Caio. Magno de-
cide se afastar de Betina. Danilo é assalta-
do novamente e pede ajuda a Durval. Jane 
confirma a Lurdes sua profecia. 
 
Capítulo 94 - Quinta-feira
Lurdes pensa em sua busca por Domênico. 
Camila afirma a Jane que não desistirá de 
amamentar Caio. Durval marca um jantar 
com Thelma, e Danilo e Jane comemoram. 
Betina e Sandro se aproximam. Lurdes 
teme sua cirurgia, e Camila apoia a mãe. 
Vitória e Raul brigam com Miranda e Matias 
por causa das crianças. Raul pede para 
adotar Tiago. Durval e Thelma se beijam. 
Verena segue Álvaro e confronta Estela.
 
Capítulo 95 - Sexta-feira
Estela despista Verena, e Álvaro foge. 
Érica se prepara para voltar ao Brasil. 
Ryan, Magno e Camila planejam surpre-
ender Lurdes com a chegada de Érica. 
Lurdes conta para Camila sobre as pre-
visões de Jane. Durval e Thelma namo-
ram. Érica estranha o comportamento de 
Sandro. Érica aceita ser empresária de 
Verena e Farula. Camila consegue ama-
mentar Caio, e Thelma reage. Tiago vi-
bra ao saber que Raul deseja ser seu pai. 
Érica procura Raul.
 
Capítulo 96 - Sábado
Raul afirma a Érica que apoia seu namoro 
com Sandro. Lurdes estranha o compor-
tamento dos filhos em relação a seu ani-
versário. Sandro conversa com Raul sobre 
sua dúvida entre Érica e Betina. Lurdes 
vê os filhos chorando e acredita estar 
com uma doença grave. Todos preparam 
a festa surpresa de Lurdes. A pedido de 
Álvaro, Belizário e Penha exigem que Leila 
se infiltre na ONG de Davi. Leila conta para 
Belizário e Álvaro sobre Benjamim. Lurdes 
se emociona com sua festa surpresa. 

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das no-
velas e podem não ser enviados pela emissora.

Prefeitura coletou cerca de 663,7 toneladas de 
resíduos durante o carnaval em São Paulo
Após oito dias de folia no 

Carnaval de São Paulo (desde 
o Pré ao Pós-Carnaval), a Pre-
feitura, por meio da Auto ridade 
Municipal de Lim peza Urbana 
(Amlurb) coletou 663,7 tonela-
das de resíduos, somando os des-
files de rua e Sambódromo do 
Anhembi. Ao todo, foram mobi-
lizados 3.363 funcionários, entre 
varredores, motoristas, coopera-
dos, coletores e fiscais, intercala-
dos por turnos. Todos os resíduos 
secos coletados durante o perío-
do foram enviados para as duas 
Centrais Mecanizadas de Triagem 
da capital (Ponte Pequena e 
Carolina Maria de Jesus), a fim de 
reciclar o máximo possível.

Para o descarte correto dos 
resíduos nas vias e no Sam-
bó dromo, os foliões contaram 
com 2.705 equipamentos como: 
Pontos de Entrega Voluntárias 
(PEV’s), cestos aramados, pape-
leiras e contêineres, além de 355 
caminhões (frota) para coleta. Já 
na lavagem das vias, foi utilizado 
cerca de 4.625 m³ de água de reú-
so e 12.130 litros de desinfetante.

Do total coletado, 63,2 tone-
ladas correspondem aos cinco 
dias de desfile no Sambódromo 
do Anhembi. A coleta faz par-
te de uma operação especial de 
limpeza que inclui 229 agentes, 
sendo 169 varredores e 60 coo-
perados, 45 equipamentos e 35 
veículos (frota). A equipe reali-
zou a limpeza da avenida entre 
os intervalos das escolas de sam-
ba, além da limpeza ao entorno 
do Sambódromo.

O trabalho com as coo-
perativas também foi para 
as ruas. Além dos resíduos 

serem enviados para as Centrais 
Mecanizadas, a Prefeitura fe-
chou uma parceria com a ini-
ciativa privada para mobilizar 
catadores formais e informais 
a coletarem recicláveis duran-
tes os bloquinhos. Como resul-
tado, participaram da ação mais 
de 1.200 catadores e foram cole-
tadas 56,8 toneladas de reciclá-
veis durante o Carnaval de São 
Paulo. Todos os catadores rece-
beram remuneração diária tra-
balhada e também receberam 
pelos recicláveis coletados na 
hora (preço/kg).

Foto: Divulgação

Amlurb mobilizou 3,3 mil agentes de limpeza nas ruas e encaminhou todos 
os resíduos secos para as Centrais Mecanizadas de reciclagem

Serasa Limpa Nome fecha o Carnaval de São Paulo 
limpando ruas do bloco de Daniela Mercury

O Serasa Consumidor, 
startup e braço da Serasa 
Experian, provou neste Car-
naval que não ajuda ape-
nas na limpeza do nome dos 
consumidores. 

Com uma equipe de 200 
promotores uniformizados, a 
empresa recolheu 1 tonelada 
de lixo de um dos maiores blo-
cos da capital paulista, Pipoca 
da Rainha, que tem como 
estrela a cantora Daniela 
Mercury. A ação aconteceu no 
dia 1º de março e todo mate-
rial recolhido foi levado para 
reciclagem. 

Para Giresse Contini, di-
retor de Marketing do Serasa 
Consumidor, a ação foi uma 
maneira sustentável de con-
tribuir com o bem estar da ci-
dade de São Paulo: “O Feirão 
Serasa Limpa Nome come-
çou no último dia 27 de feve-
reiro, dia seguinte ao fim do 
Carnaval, e dizem que o ano 
no Brasil começa de fato após 
a folia. Por conta disso, trou-
xemos a Daniela Mercury para 
estrelar nossa campanha, que 
é um ícone do Carnaval e en-
contramos uma ótima forma 
da marca estar presente na 

festa, retirando mais de 1 to-
nelada de lixo das ruas. Para 
quem disse que Serasa tem re-
lação apenas com limpeza do 
nome, provamos que a empre-
sa entende muito mais de lim-
peza do que imaginam”, afir-
ma Contini.

O Feirão Serasa Limpa 
Nome acontece até o dia 31 de 
março pelo site: https://www. 
serasaconsumidor.com.br / 
limpa-nome-online/ ou 
pelo aplicativo do Serasa 
Consumidor.

Foto: Divulgação

Ao final da passagem do trio Pipoca 
da Rainha, a empresa coletou mais 

de 1 tonelada de lixo reciclável

Moradores da Zona Norte terão orientações de 
alimentação saudável e geração de renda na Gastronomia

Nesta quarta-feira, 11 de 
março, das 9 às 12 horas, o 
Cresan Vila Maria recebe uma 
oficina sobre hábitos saudá-
veis na alimentação e geração 
de renda por meio de marmitas 
saudáveis. A atividade, promo-
vida pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, é gratuita e aberta 
para todas as idades, sendo uma 
alternativa para quem busca a 
reeducação alimentar ou inves-
tir no ramo de Gastronomia.

A couve é muito usada em 
diversos preparos e, se tornou 
a base na confecção de pratos 
típicos como o caldo verde em 
Portugal e o caldo de Berças na 

Galiza. No Brasil, o alimento é 
indispensável para um dos pra-
tos tradicionais do país, como 
na famosa feijoada. A hortaliça 
pode ser semeada entre os me-
ses de março a julho, sendo re-
sistente ao frio e as doenças, ca-
paz de se adaptar em qualquer 
tipo de solo. 

O encontro é uma alternati-
va para quem deseja empreen-
der no setor da Gastronomia, 
sendo uma oportunidade de ge-
ração de renda com a venda de 
alimentos saudáveis. O MEI - 
Microempreendedor Individual 
garante ao trabalhador uma sé-
rie de benefícios e facilitações, 
como acesso ao crédito. Acesse o 

link e saiba mais: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/desenvolvimento/
mei/ 

Para participar da oficina, 
basta ter 16 anos ou mais e com-
parecer no Cresan Vila Maria 
na quarta-feira, 11 de março, às 
9 horas. A atividade é gratuita, 
não sendo necessário se inscre-
ver. Se possível, leve seu aven-
tal e protetor de cabelo (touca 
ou lenço). 

A Oficina de Cardápio 
Saudável acontece no Cresan 
Vila Maria que está localiza-
do na Rua Sobral Júnior, 264 
- Informações: 2967-0755 - 
Atividade gratuita.

Blocos movimentaram o último dia de 
Pós-Carnaval na Zona Norte de São Paulo

No último final de semana 
(29 de fevereiro e 1º de março) o 
Carnaval chegou ao fim na cidade 
de São Paulo, blocos movimenta-
ram a cidade levando inúmeros fo-
liões para as ruas. Na Zona Norte, 

não foi diferente, no domingo (1º) 
de março o bloco Carnafacul le-
vou muitos foliões para as ruas do 
bairro Parada Inglesa.

As atrações do bloco foram 
Salada Mixxta, Gustavo Toledo 

e Gabriel e a dupla Fernando e 
Sorocaba que era a atração mais 
esperada pela multidão que tomou 
a Avenida Luiz Dumont Villares. 

A dupla cantou inúmeros 
sucessos, como: Bala de Prata, 
Madrid, Zona de Risco, É Tenso, e 
novas músicas: “Dor de Cotovelo” 
e muitos outros hits que a multi-
dão que estava presente fez coro e 
vibrou com a dupla.

A dupla também cantou su-
cessos de outros cantores, como: 
Luana Prado, Henrique e Juliano, 
Mano Walter, Banda Eva e entre 
outros. 

O show teve participação es-
pecial da Maiara, da dupla com 
a Maraisa, e a namorada do can-
tor Fernando Zor, da dupla com 
o Sorocaba.

Foto: Divulgação

Dupla Fernando e Sorocaba na Zona Norte de São Paulo
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