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HORÓSCOPO

Áries - 21 mar a 20 abr
Momento de reflexão na área profissional. 
Novidades a caminho com êxito.

Prosperidade no trabalho depende da sua 
sensibilidade. Proteção de alguém especial 
no momento.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Compartilhar a sabedoria no trabalho terás 
recompensa. Seguir um rumo precisará de 
sensibilidade.

Libra - 23 set a 22 out

Use a força e a razão no trabalho. Evite des-
gaste. O amor pelos estudos ajudará nas 
metas.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Procure o equilíbrio no ambiente de traba-
lho. Contentamento perfeito no ambiente 
familiar.

Touro - 21 abr a 20 mai

Transformações no trabalho com muita har-
monia. Momento de brilho para um novo 
recomeço.

Leão - 21 jul a 22 ago

Uma nova luz surgirá na área profissional. 
Expandir a alegria trará satisfação no lar.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Momento de transformação, possibilida-
de de sociedade. Ficar atento nas amizades. 
Cuidado com aborrecimentos.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Chegou o momento da colheita. Aproveite! 
Obstáculos surgirão para o crescimento 
espiritual.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Procure solucionar os problemas, descartan-
do o desnecessário. Novidades de parceria 
com lealdade.

Virgem - 23 ago a 22 set

A transparência nos negócios será a chave do 
sucesso. A persistência levará a harmonia na 
união.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Viagens a negócios com bons frutos. Riqueza 
emocional e harmonia no lar.

Peixes - 20 fev a 20 mar

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
21/1 a 

27/1

Por Naiá Giannocaro

Harmonização corporal com terapia pelos cristais
A prática da terapia com cristais consiste 
em ajudar a harmonização do corpo físi-
co, mental e emocional.

Ao aplicar a técnica o profissional distin-
guirá para cada chakra e órgão, o cristal 
com cor para proporcionar o equilíbrio de 
energia, o autoconhecimento e ameni-
zando os desequilíbrios, a diversidade de 
conflitos e autoestima.

As pedras e cristais funcionam para sinto-
nizar a vibração da energia direcionando 
forças e o bem-estar do indivíduo.

Essa terapia ajuda encontrar um caminho 
de equilíbrio no nosso interior e a perso-
nalidade.

Tenham uma abençoada semana!

Capítulo 145 - Segunda-feira
Zayla defende Guebo de Borges, 
que afirma que o rapaz está de-
tido. Dominique ampara Teresa, 

que passa mal. Dolores confronta Tonico, e Nélio garante à 
esposa que encontrará Mercedes. Tonico exige que Borges 
descubra uma prova do caso entre Pedro e Luísa. Vitória 
cede a Clemência e aceita adiar sua viagem a Paris. Pilar e 
Samuel se encontram em meio à guerra.
 
Capítulo 146 - Terça-feira
Pilar revela a Samuel que esteve prisioneira de Solano 
Lopez e conta que Tonico era seu aliado. Solano afir-
ma a Elisa que não se renderá. Luísa se desentende com 
Dominique. Tonico manipula Dominique. Olu visita Pedro. 
Na Quinta, todos falam mal de Tonico para Dominique. 
Tonico invade a casa de Luísa e encontra sua correspon-
dência com Pedro.

Capítulo 147 - Quarta-feira
Tonico planeja derrotar Pedro. Todos comemoram que a 
guerra está quase no fim. Pilar reencontra Ana Néri. Vitória 
impede que Clemência se declare para ela. Luísa desco-
bre que sua correspondência com Pedro foi furtada. Tonico 
chantageia Pedro na frente de Luísa e Teresa, e Isabel ouve.
 
Capítulo 148 - Quinta-feira
Isabel passa mal ao constatar que Pedro e Luísa são aman-
tes. Tonico exige o fim das investigações contra ele, além de 
um cargo de senador. Vitória anuncia que partirá para Paris, 
e Clemência chora. Pedro garante a Teresa que não cede-
rá às chantagens de Tonico. Tonico decide publicar as car-
tas, mas um misterioso incêndio é provocado em seu jornal.
 
Capítulo 149 - Sexta-feira
Tonico exige que Borges descubra quem ateou fogo a seu 
jornal. Caxias oferece trégua a Solano, que nega a rendi-
ção. Justina, Cândida e Olu temem a possível pena de pri-
são de Guebo. Tonico é acusado de corrupção na câma-
ra. Samuel rende Filinto. Pressionado, Filinto confessa que 
atentou contra Pedro a mando de Tonico.
 
Capítulo 150 - Sábado
Pilar admira Samuel. Pedro, Teresa, Augusto e Leopoldina 
reúnem acusações contra Tonico. Tonico pede que Alencar 
suspenda as investigações contra ele. Solano e Elisa fo-
gem. Dolores confronta Tonico, mas Nélio afasta os dois.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Neném e Paula pensam em Flávia. 
Marcelo avisa a Carmem que Flávia 
descobriu sobre a sabotagem. 
Guilherme é hostil com Rose. Rose 
não consegue lembrar da música-
tema de seu relacionamento com 
Guilherme. Os convidados rece-
bem os kits com os cremes adul-

terados. Gabriel chega à Terrare, mas não consegue tirar 
Flávia da sala onde está presa.
 
Capítulo 56 - Terça-feira
Guilherme vê a Morte. Nedda, Jandira e Betina expulsam 
Tetê do salão. Ingrid e Murilo se beijam. Carmem liga para 
o celular de Flávia, e Paula confirma a traição. Betina bei-
ja Chicão. Carmem e Marcelo comemoram a derrota de 
Paula. Guilherme vai ao encontro de Flávia. Rose lembra 
da música-tema, liga para o marido e eles se reconciliam. 

Paula é rude com Neném, e o 
jogador termina seu noivado.
 
Capítulo 57 - Quarta-feira
Paula revela que Flávia não 
é sua filha, e Marcelo avisa a 
Carmem. Trombada questiona 
Neném sobre o patrocínio do 
América. Paula humilha Flávia.  
Prado confisca as quentinhas 
de Jandira e Odete. Guilherme 
lembra que não tirou o gram-
po da bolsa de Rose e pede a 

ajuda a Celina. Rose encontra o grampo em sua bolsa e 
fica furiosa.
 
Capítulo 58 - Quinta-feira
Daniel culpa Celina pela colocação do grampo, e Rose se 
revolta. Flávia discute com Odete. Bianca sugere fazer uma 
festa de aniversário surpresa para Tina. Guilherme teme 
que Rose descubra que foi ele quem colocou a escuta em 
sua bolsa. Soraia aconselha Tina sobre sua primeira vez 
com Tigrão. Paula pede ajuda a Tuninha.
 
Capítulo 59 - Sexta-feira
Guilherme avisa a Celina que ela terá que sair de casa. 
Paula vê a Morte, mas não se intimida. Conrado exige que 
Roni não descarte a parceria entre os dois quando sair 
da cadeia. Neném vê Paula na beirada do terraço e cor-
re ao seu encontro. Paula se assusta com os raios que 
caem próximos à torre da Terrare. Neném salva Paula de 
um acidente.
 
Capítulo 60 - Sábado
Paula beija Neném. Osvaldo pede Nedda em casamento. 
Celina sai de casa sozinha e Daniel fica arrasado. Juca re-
vela para Jandira que Odete é a autora da denúncia con-
tra ela. Murilo dá um fora em Flávia. Celina arma para que 
Rose ouça a conversa entre Guilherme e Nunes. Flávia en-
contra Cora. Roni chega à casa de Nedda e acaba com a 
surpresa da festa de Tina.

Capítulo 67 - Segunda-feira
Christian/Renato declara seu 
amor por Lara. Christian/Renato 
avisa a Leila que está morando 

em novo endereço. Ravi pede a Adel para lhe ajudar a en-
contrar Joy. Noca elogia o tempero de Thaiane. Santiago 
convida Christian/Renato para jantar em sua casa. Noca in-
centiva Lara a vivenciar o sentimento que tem por Christian/
Renato.
 
Capítulo 68 - Terça-feira
Christian/Renato explica a Santiago o motivo de sua se-
paração de Bárbara. Lara revela à avó que ficou com 
Christian/Renato. Érica sai da casa de Santiago com Luan, 
depois de ser acusada de estar enganando Santiago. 
Nicole não acredita que Bárbara foi capaz de prejudicar o 
casamento do pai. Noca coloca as cartas e prevê que Lara 
sofrerá novamente.
 
Capítulo 69 - Quarta-feira
Christian/Renato consegue impedir a entrada de Bárbara 
no seu apart-hotel, evitando o encontro da mulher com 
Lara. Lara garante a 
Noca que Christian/
Renato se separou da 
mulher. Inácia repreen-
de Joy por ter abando-
nado Francisco. Joy vi-
sita Francisco e pede 
para a Yasmin colocar 
uma medalha no ber-
ço do filho. Ravi vê Joy 
despencar do viaduto 
que estava pichando.
 
Capítulo 70 - Quinta-feira
Inácia se desespera com a morte de Joy. Ilana e Breno dis-
cutem, e a produtora decide expulsar o marido de casa. 
Paco e Helena descobrem que Mel mentiu para eles. Nicole 
fica desconcertada quando Paco adentra sua casa para re-
tirar Mel. Cecília fica sabendo da separação de Breno por 
Rebeca. Cecília visita Breno.
 
Capítulo 71 - Sexta-feira
Ravi convida Inácia e Anderson para morar com ele, Yasmin 
e Francisco. Stephany invade a casa de Santiago exigin-
do que Bárbara devolva tudo que Santiago deu a Érica. 
Paco e Nicole discutem. Gabriela incentiva Ilana a conver-
sar com Breno. Christian/Renato consente que Ravi se en-
contre com Lara, desde que esteja presente. Ilana fica cho-
cada ao saber por Rebeca que Breno ficou com Cecília.

Capítulo 72 - Sábado
Ilana termina seu relacionamento com Breno. Lara diz a 
Ravi que não quer mais se afastar do amigo. Nicole con-
ta a Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica 
no site de relacionamento.  Cecília se sente traída ao saber 
que Rebeca contou a Santiago sobre o que aconteceu en-
tre ela e Breno, e acaba contando ao avô sobre a armação 
de Bárbara para acabar com seu casamento.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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Metrô de SP guardou mais de 
58 mil objetos perdidos em 2021

A Central de Achados e 
Perdidos do Metrô, setor que 
fica na Estação Sé e é o respon-
sável pela guarda e devolução 
dos objetos que são esquecidos 
pelos passageiros nas estações 
e nos trens. Somente em 2021, 
58.320 objetos no sistema me-
troviário. Desse total, cerca de 
24,09%, ou seja, 14.049 itens fo-
ram devolvidos aos seus donos. 

Em 2020, haviam sido re-
colhidos 53.398 itens e devol-
vidos 12.437, índice de devolu-
ção de 22,05%. Como em anos 

anteriores, os cartões de plás-
tico de bancos, clubes e esco-
las e os bilhetes da SPTrans 
continuam sendo os objetos 
mais deixados para trás pelos 
passageiros.

E, se isso já causa um trans-
torno enorme na vida das pes-
soas, imagine então perder do-
cumentos, como o RG ou a 
CNH, por exemplo. São milha-
res recolhidos todo ano nas es-
tações. Nessa lista também 
aparecem os porta documentos, 
artigos de papelaria e livraria, 

crachás, dinheiro, roupas, ócu-
los, celulares, relógios, guarda-
chuvas, além de outros inúme-
ros itens dos mais comuns aos 
mais inusitados. Já houve casos 
de dentaduras e muletas perdi-
das no Metrô.

Para quem perdeu algum 
objeto no metrô, orienta-se pro-
curar a Central de Informações 
do Metrô, pelo telefone 0800-
770 7722, todos os dias, das 5 
às 0 hora, ou ainda pelo site do 
Metrô (http://www.metro.sp.
gov.br).

Foto: Metrô de São Paulo

Itens que aguardam serem recuperados pelos donos podem estar na Central de Achados e Perdidos da Sé

Solicitação de extração de árvore 
aguarda atendimento

Recebemos uma 
reclamação de uma 
leitora sobre uma 
solicitação de extra-
ção de árvore, pois 
ela não está conse-
guindo abrir o por-
tão, a raiz da árvo-
re impede, a leitora 
fez inúmeras recla-
mações e não teve 
respostas. A árvo-
re está localizada na 
Rua Au reliano Leal, 
120, na Água Fria. A 
leitora Lídia Maria 
ainda diz que quan-
do tenta sair com o 
carro, o para -lama 
pega na raiz. 

Entramos em 
contato com a Pre-
feitura de São 
Paulo, e por meio da 
Subprefeitura San-
tana/Tucuruvi, in-
formou que hou-
ve vistoria no local 
na última terça-feira (18), e 
foi emitida ordem de servi-
ço para realizar poda de ade-
quação e abertura do cantei-
ro das raízes. E de acordo com 

a Subprefeitura, o serviço será 
realizado até sexta-feira (21). A 
Prefeitura diz ainda que no ano 
de 2021, a administração regio-
nal realizou mais de cinco mil 
podas em árvores.

A leitora entrou em contato 
conosco na terça-feira (18) e dis-
se que foi realizado poda, mas 
ela enfatiza que isso não resolve 
o problema, pois a raiz da árvo-
re está atrapalhando. 
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