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HORÓSCOPO
“Todos os dias, sob todos os 

pontos de vista, vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 1º/11 a 8/11

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Procure cumprir com as suas atividades mais importantes 
sem medo. Os astros irradiam o seu interior de boas vibra-
ções. Não deixe de demonstrar gratidão a seus amigos e 
familiares. Momento para a vida em conjunto com outras 
pessoas.

Este é um período que você precisará estar em paz interiormen-
te, por isso, não deixe que terceiros interfiram nos seus pensa-
mentos. Período em que sua inteligência se elevará devido ao 
bom fluxo dos astros sobre seu signo. Procure compreender 
melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares.

Enfrentar a vida prudentemente é vantajoso. Procure ana-
lisar o terreno onde você pisa. Período benéfico para cui-
dar de assuntos financeiros e sociais. Pessoas amigas ha-
verão de lhe proporcionar alegrias. Aguarde boas notícias 
de parentes afastados.

Evite decisões importantes, pois você poderá ser prejudica-
do por pessoas que podem não conseguir acompanhar os 
seus pensamentos. Um pequeno obstáculo, desgosto ou 
atrito passageiro poderá surpreendê-lo nas primeiras ho-
ras. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer complicação.

As boas vibrações dos astros causarão algumas modifica-
ções no seu comportamento, deixando-o menos tenso e 
mais alegre. Se você realizou um negócio ousado nos úl-
timos dias, terá possibilidades de ouvir elogios e conquis-
tar amigos influentes.

Evolução de mente e do espírito está previsto. Evite precipi-
tar-se ao realizar negócios. No trabalho, tome cuidado com 
acidentes e com sua saúde. Não estranhe se você sentir 
vontade de modificar alguns setores de sua vida.

Período neutro para os nativos de seu signo, com alguns 
imprevistos no setor familiar e profissional, mas tudo será 
facilmente resolvido. Muito cuidado com escândalos, per-
da de reputação e tudo aquilo que possa prejudicá-lo de 
alguma forma.

Você está vivendo um bom período, mas deverá evitar o 
gasto desnecessário de dinheiro e tudo que possa prejudi-
cá-lo de um ou de outro modo. Medite um pouco sobre os 
seus problemas, agindo assim, você sentirá gradativamen-
te, ideias novas surgirem.

Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As 
coisas novas que inventar terão êxito e, suas ambições, so-
nhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo para novas 
amizades e a vida romântica. Viver na ilusão acabará lhe 
decepcionando quando se deparar com a realidade.

Procure ser mais racional, pelo menos neste período. 
Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés de ficar nervoso 
e inquieto por qualquer coisa que possa não lhe agradar. 
Saiba que está vivendo uma fase bastante positiva. Deverá 
evitar qualquer ação desleal.

Tenha grandes ambições, mas aproveite os pequenos pra-
zeres que a vida a todo o momento nos oferece. Muito bom 
dia para fazer novas experiências psíquicas, para assinatu-
ra de contratos, para as diversões, prazer e vida amorosa.

Deverá, neste período, tomar uma atitude firme e autocon-
fiante quanto aos negócios e ser mais constante em seus 
projetos e no trabalho. Êxito nos jogos, sorteios e na lo-
teria. Continue a realizar as suas atividades sem esperar 
reconhecimento.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

TOURO - 21 de abril a 20 de maio LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Capítulo 36 - Segunda-feira
Tonho ameaça Américo, que decide ficar em Rosa 
Branca. Isabel reclama ao ver Edméia/ Grace com 
Priscila. Isabel briga com a mãe por ouvir sua con-
versa ao telefone. Cris apresenta Américo para o 
elenco como seu pai, e Alain não gosta. Edméia/ 
Grace se aproxima de Alain e tenta aconselhá-lo 
sem sucesso. Cris procura por André pela cidade. 
Isabel finge gostar da homenagem que as cos-
tureiras lhe fazem. Emiliano chega ao casarão e 
se enfurece ao ver Solange. Isabel é dissimulada 
com Mariane.

Capítulo 37 - Terça-feira
Isabel rouba a escova de dentes de Alain e dei-
xa uma surpresa em seu quarto. Alain conven-
ce Emiliano a continuar em seu filme. Josi avisa 
a Mariane para tomar cuidado com Isabel. Isabel 
procura um laboratório especializado em DNA. 
Ana se preocupa por não conseguir falar com 
Cris. Américo mente para conseguir dinheiro com 
Cláudio. Cris vai à casa de Julia e encontra André. 
André garante que Cris deve voltar ao passado. A 
Guardiã convence Cris a entrar na casa de Julia. 
Cris pensa em Danilo. Mauro César não reconhe-
ce Pat na rua, e ela fica frustrada. Isabel fica impa-
ciente com o telefonema de Marcelo. Alain encon-
tra a surpresa deixada por Isabel em seu quarto.

Capítulo 38 - Quarta-feira
Edméia/ Grace se anima ao saber que Isabel está 
envolvida com Marcelo. Américo engana Sérgio, e 
consegue dinheiro emprestado com ele. Michele 
incentiva Pat a surpreender Mauro César. Flor 
sente falta de Priscila. Emiliano invade o quarto 
de Solange, que se enfurece. Josi explica como 
Mariane deve agir para roubar o papel de Cris. 
Isabel beija Marcelo na frente de Alain. Cris, como 
Julia, conhece Dora. Cris/Julia apresenta Gustavo 
para Dora. Alain fica perturbado com a lembran-
ça do beijo de Isabel e Marcelo. Gustavo se insi-
nua para Cris/Julia. Alain hostiliza Marcelo, e os 
dois discutem.

Capítulo 39 - Quinta-feira
Margot ouve Vicente tocar violão e encontra a fi-
cha de um livro de Danilo e Hildegard. Alain se 
irrita ao sentir o perfume de Isabel em seu tra-
vesseiro. Lenita se enfurece ao descobrir sobre 
o namoro de Marcelo e Isabel. Américo vê onde 
Gentil guarda seu dinheiro. Cris volta do passado 
e se culpa por ter deixado Piedade aflita com seus 
comentários. Isabel manda a escova de dentes 
de Alain para o laboratório especializado em exa-
mes de DNA. Margot mostra para Cris a ficha do 
livro antigo que encontrou. Alain e sua equipe se 
surpreendem com o que Isabel escreve no jornal 
sobre o filme. Marcelo conta sobre a discussão 
com Alain, e Isabel fica satisfeita. Cris discute com 
Alain depois de saber por Isabel de seu namoro 
com Marcelo. Lenita tira satisfações com Marcelo.

Capítulo 40 - Sexta-feira
Gentil pede a Zezé que jogue as cartas para ela. 
Mauro César e Mariane tomam banho de ca-
choeira. Grace não consegue conversar com 
Priscila sobre Flor. Flor revela a Margot que a 
mãe de Isabel está de volta a Rosa Branca. Lenita 

confronta Isabel. Cris flagra Isabel com o diário de 
Julia nas mãos. Isabel disfarça seu interesse no 
diário para Cris. Alain estranha os questionamen-
tos de Cris sobre seu roteiro. Ana tem um pesa-
delo com a filha. Lenita proíbe Pat de se encon-
trar com Isabel e Marcelo. Gabi e Hugo começam 
a namorar de verdade. Zezé joga cartas para Pat. 
Cris confessa a Margot que não sabe se conse-
guirá esconder a verdade de Alain por muito tem-
po. Carmo fica admirada com Flor. Ana liga para 
Américo para falar de Cris.

Capítulo 41 - Sábado
Isabel se faz de indignada quando Josi e Mariane 
sugerem que ela mostre a Cris suas fotos com 
Alain. Mariane expulsa várias meninas do quar-
to de Mauro César. Isabel vai a uma loja de anti-
guidades procurar informações sobre o camafeu 
de Julia. Alain segue Isabel e acaba comprando 
um anel antigo. Américo procura Cris. Cris vê o 
anel no dedo de Alain e afirma que a joia era de 
Gustavo. Alain se surpreende com a afirmativa 
de Cris. Pat vai à casa de Marcelo, e Isabel ten-
ta ser simpática com ela. Américo liga para Ana. 
Edméia/ Grace se preocupa quando Priscila diz 
que não quer que Isabel se case novamente. 
Margot conhece Edméia. Cris, Alain e Sérgio pro-
curam o livro de Danilo de Hildegard. Margot re-
vela a Edméia/ Grace que sofre com o desapare-
cimento de um filho. 

Capítulo 84 - Segunda-feira
Samuca se surpreende com a mudança de 
Betina. Barão se espanta quando a delegada lhe 
mostra documentos que comprovam suas ati-
vidades ilícitas. Zelda rouba dinheiro de Teófilo. 
Samuca afirma a Marocas que a ama. Mariacarla 
avisa a Eliseu que ele foi demitido. Dom Sabino 
aceita o convite de Carmen para morar com ela. 
Betina se oferece para cuidar da Fundação Vita. 
Teófilo se desespera ao saber que Coronela man-
dou incendiar os colchões infestados por per-
cevejos. Igor descobre que Betina está fingindo 
novo comportamento. Emílio exige que Marocas 
deixe a SamVita.

Capítulo 85 - Terça-feira
Emílio ameaça Marocas. Betina contrata Igor. Elza 
confessa que estava mancomunada com Emílio e 
aceita se unir a Carmen e Vanda para descobrir as 
armações do advogado. Cecílio resgata um dos 
colchões que Coronela incendiou, sem saber que 
era de Teófilo. Todos ficam consternados quan-
do Marocas comunica que deixará a Miudeza. 
Barão se sensibiliza ao descobrir que Paulina já 
sabe que é sua filha. Dom Sabino comenta com 
Eliseu que desconfia do noivado de Marocas com 
Emílio. Com o resultado do exame de DNA em 
mãos, Coronela constata que o filho de Waleska é 
de Mateus. Emílio garante a Samuca que ele não 
pode fazer nada para impedir seu casamento com 
Marocas.

Capítulo 86 - Quarta-feira
Emílio afirma a Samuca que irá destruí-lo. 
Coronela pede ajuda a Florêncio para falsificar o 
exame de DNA do filho de Waleska. Vanda diz a 
Samuca que eles terão de demitir funcionários. 

Waleska mostra o resultado do exame de DNA 
para Samuca, sem saber que foi falsificado por 
Coronela. Dom Sabino avisa a Carmen que tem 
planos que só poderão ser revelados no tempo 
certo. Amadeu expulsa Monalisa de sua casa. 
Samuca conta a Betina que Waleska está es-
perando um filho seu. Florêncio deixa claro a 
Marocas que está à disposição para eliminar 
Emílio.

Capítulo 87 - Quinta-feira
Marocas avisa a Florêncio que é contra qualquer 
forma de violência. Vanda avisa a Samuca que as 
contas da SamVita foram bloqueadas para pagar 
o laudêmio. Cairu aceita trabalhar como modelo 
na coleção de roupas de Marocas. Samuca su-
gere a Carmen que eles disponibilizem as reser-
vas pessoais para pagar os empregados. Barão 
ordena que Florêncio acabe com Emílio. Belém 
pede demissão a Emílio. Dom Sabino anuncia na 
reunião de Conselho da SamVita que é o novo 
acionista da empresa. Dom Sabino assume para 
Carmen e Marocas que errou ao tentar separar 
a filha de Samuca e revela que deseja ajudar a 
Samvita a se reerguer. Marocas tenta impedir um 
matador contratado por Barão de tirar a vida de 
Emílio.

Capítulo 88 - Sexta-feira
Emílio afirma a Marocas que ela salvou sua vida 
porque o ama. Samuca apresenta Dom Sabino 
como vice-presidente da SamVita. Emílio se sur-
preende quando Marocas lhe informa que seus 
pais são os novos acionistas da SamVita. Elmo 
desconfia das atitudes de Betina. Carmen suge-
re que Dom Sabino aja com cautela contra Emílio. 
Betina manda Igor investigar o exame de DNA do 
filho de Waleska. Marocas afirma a Dom Sabino 
que não pode desfazer o compromisso com 
Emílio. Betina procura Emílio para ajudá-la a rea-
tar com Samuca. Paulina avisa a Eliseu que algo 
aconteceu com Barão na cadeia. Dom Sabino 
pede ajuda a Samuca para evitar que Marocas 
se case com Emílio. Marocas recebe o vestido de 
noiva enviado por Emílio.

Capítulo 89 - Sábado
Marocas impede que Cesária destrua o seu ves-
tido de noiva. Samuca revela a Dom Sabino que 
Marocas não pode desistir do casamento com 
Emílio por causa do pai. Belém diz a Eliseu que 
conseguirá a liberdade provisória de Barão. 
Samuca fica surpreso ao ver Marocas vestida de 
noiva. Barão diz ao pai que está jurado de morte 
na cadeia. Dom Sabino discute com Emílio. Miss 
Celine confessa a Dom Sabino que sabe o que 
Emílio alega ter contra ele. Dom Sabino garante 
a Miss Celine que nunca esteve envolvido em ne-
nhum crime. Dom Sabino caminha com Marocas 
para o altar, suplicando à filha que desista do 
casamento.

Os resumos dos últimos capítulos da novela 
não serão divulgados.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.

Sapataria artesanal e oficina Kene 
Awavena são os destaques do Sesc Santana

No dia 3 de novembro, sá
bado, às 13 horas, o Sesc San
tana realiza a oficina “Kene 
Awavena: padronagens femi
ninas Yawanawá”. Kene são 
os padrões gráficos presentes 
nas artes em miçangas, pintu
ras corporais e tecidos do povo 
Yawanawá. Tais grafismos car
regam em si aspectos da cosmo
logia e da história desse povo. 

No sábado de 3 de novem
bro, das 16 às 18 horas, o Sesc 
Santana promove um encon
tropalestra para discutir sobre 
“Juventudes Periféricas: Pro
dução Cultural como forma de 
Resistência e Expressão.” Ao 
se pensar em juventude, fazse 
necessário refletir sobre a he
terogeneidade desse recorte e 
quanto diferentes contextos so
cioculturais e econômicos in
fluenciam sobre a formação cul
tural dos jovens. Dados do Mapa 
Digital da Cidade de São Paulo 
indicam que nas regiões mais 
centrais da cidade existem inú
meros espaços culturais: biblio
tecas, museus, cinemas e teatros 
 enquanto nas regiões mais pe
riféricas a quantidade de equi
pamentos é mínima. Com as ir
mãs Tasha e Tracie Okereke, e 
mediação de Jéssica Moreira.

No dia 4 de novembro, das 
16 às 18 horas, o Sesc Santana 
irá apresentar o batepapo 
“É a mulher uma degenera
da nata?”. O encontro discute 
como alguns mitos e narrativas 
retratam a mulher. Adjetivos 
tais como ‘maléfica’, ‘traiçoeira’ 
e ‘vingativa’ permeiam as histó
rias escritas, narradas e filma
das, levando adiante uma ima
gem feminina estigmatizada. 
Serão discutidos mitos como os 
de Eva, Antígona e Medeia, e a 
atual emergência de narrativas 
feministas na literatura e cine
ma. Com Amara Moira, Natália 
Nolli Sasso e Veronica Stigger.

Entre 6 de novembro e 11 de 
dezembro, terçafeira, das 15 às 
17 horas, o Sesc Santana pro
move uma oficina que abran
ge design e sustentabilidade: 
“Sapa taria Ar tesanal”, com Ma
ria Eu ge nia O. Miluzi, atuan
te na in dústria de calçado 
nas cidades de Franca e Novo 

Hamburgo. O curso tem como 
objetivo capacitar os partici
pantes a produzirem um calça
do resgatando técnicas de sa
pataria ancestral. Ao longo do 
curso será elaborada uma san
dália Piracaianas Upcycling 
Design, feira a partir de re
síduo têxtil. Serão ensinados 
conceitos de design de produ
to, ergonomia, sustentabilida
de, consumo consciente e tec
nologia têxtil. Vagas Limitadas. 
Inscrições a partir de 16/10 na 
Central de Atendimento, valor 
dos Ingressos: R$ 6 (Cre dencial 
Plena), R$ 10 (meiaentrada), 
R$ 20 (inteira).

Entre os dias 7 de novem
bro e 12 de dezembro, o Sesc 
Santana realiza a oficina “Não 
sei desenhar mas quero criar: 
Flores e Folhas bordadas”. Ela 
acontece as quartas, das 15 às 
17 horas, em um total de seis 
encontros. O objetivo é mostrar 
as várias possibilidades que os 
pontos de bordado livre permi
tem na criação de desenhos para 
pessoas que não desenham. A 
partir de exercícios práticos, 
os alunos irão compor e bor
dar seus próprios desenhos, de
senvolvidos durante a aula, com 
Andréa Orue. Inscrições aber
tas na Central de Atendimento. 
Até que as vagas acabem ou 
até o dia da primeira aula 
(7/11). Valor dos ingressos: R$ 

6 (Credencial 
Plena), R$ 10 
(meiaentrada), 
R$ 20 (inteira).

No perío
do de 7 de no
vembro a 12 de 
dezembro, to
das as quar
tasfeiras, às 19 
horas, o Sesc 
Santana oferece 
o curso “Papel 
Fotográfico Ar
tesanal”, com 
a restaurado
ra Helen Ikeda. 
O curso propõe 
a confecção de 
papéis artesa
nais a partir de 
fibras vegetais 

para fins artísticos (aquare
la, gravura, fotografia artesa
nal), com controle de qualidade 
(gramatura constante, pH neu
tro, permanência e durabilida
de). Vagas Limitadas, inscrições 
a partir de 16/10 na Central de 
Atendimento. Valor dos ingres
sos: R$ 6 (Credencial Plena), 
R$ 10 (meiaentrada), R$ 20 
(inteira).

Até o dia 13 de dezembro, as 
quintasfeiras, das 19 às 21 ho
ras, o Sesc Santana oferece a 
oficina Canteiro Modular, com a 
designer e educadora Fernanda 
Tosta; a designer de móveis 
Joici Ohashi, e a jornalista es
pecializada em agricultura ur
bana Alessandra Nahra. A ofici
na tem como proposta explorar 
conceitos de marcenaria para a 
construção de um canteiro mo
dular. Soluções de plantio se
rão discutidas de acordo com o 
processo criativo em marcena
ria, bem como o emprego de fer
ramentas. Na última aula, será 
feita uma conversa sobre agri
cultura urbana e as demandas 
necessárias para que se tenha 
um canteiro. Ao final da ativida
de os canteiros serão montados, 
e as mudas, plantadas.

Acontecerá, no Sesc San ta
na, entre os dias 6 e 9 de novem
bro, das 14 às 17 horas, a oficina 
“CORPOs MANISFESTOs”, e, 
em conjunto, apresentações de 
intervenções urbanas nas pro
ximidades da unidade, realiza
das por performers do Coletivo 
Rubro Obsceno, que irão intera
gir com o público e participan
tes da oficina. Em um total de 
quatro encontros, as interven
ções serão encadeadas no úl
timo dia (9), simultâneas aos 
“corpos manifestos” que se
rão criados durante a oficina. 
O intuito é aliar a reflexão so
bre os mecanismos que exercem 
controle sobre o corpo das mu
lheres e a ocupação da cidade 
como lugar de inscrição de sub
jetividades políticas. Inscrições 
gratuitas.

Realizada em quatro encon
tros aos sábados, nos dias 3, 10, 
17 e 24 de novembro, das 17h30 
às 20h30, o Sesc Santana promo
ve a oficina “Pequenos Reparos 
 Introdução à Manutenção Re
sidencial para Mulheres”, com 
Mana  Mulher Conserta para 
Mulher. A oficina oferece noções 
introdutórias à manutenção re
sidencial, pensada por mulhe
res e para mulheres. Os quatro 
encontros são composto de par
tes teóricas e práticas, em que 
serão ensinados a fazer peque
nos consertos elétricos e hidráu
licos, além de manuseio de fer
ramentas básicas, conceitos de 
segurança e a proteção necessá
ria na hora de fazer os reparos. 
Importante: É necessário que 
as alunas comprem os materiais 
a serem utilizados na oficina. 
Inscrições gratuitas na Central 
de Atendimento até que as va
gas acabem ou até o dia da pri
meira aula (3/11).

Foto: Alice aibara/ Divulgação

Os padrões gráficos presentes nas 
artes em miçangas, pinturas corporais 

e tecidos do povo Yawanawá
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Design e sustentabilidade: “Sapataria Artesanal”

Encontro Nacional das Administradoras 
de Condomínios será em novembro

A edição 2018 do Encontro 
Nacional das Administradoras 
de Condomínios (Enacon) acon
tecerá nos dias 7 e 8 de no
vembro, na sede do SecoviSP, 
tem o objetivo de agregar co
nhecimento e proporcionar ne
tworking entre empresários e 
profissionais que atuam nas 
empresas especializadas em ad
ministração de condomínios de 
todo o Brasil.

Entre os palestrantes, estão: 
jornalista José Nêumanne Pinto, 
que fará uma análise do panora
ma políticoeconômico brasilei
ro; a consultora Martha Gabriel, 
focalizando marketing digital 
e mídias sociais; o especialista 
em neuromarketing, Fernando 
Kimura vai falar sobre o marke
ting do futuro; Pedro Calabrez 
destacará os desafios da gestão 
de pessoas; o filósofo Luiz Felipe 
Pondé abordará o futuro da so
ciedade; e a Monja Coen explica 
como lidar com as pessoas.

Mais dois painéis comple
tam a programação: um so
bre empreendedorismo, com o 
jovem empresário Alexandre 
Frankel, que vai contar como 

está reinventando o modo de 
morar na cidade; e outro sobre 
as principais questões jurídicas, 
com a participação de advoga
dos especializados no segmento 
condominial.

A sede do SecoviSP está lo
calizada na Rua Doutor Bacelar, 
1.043  Vila Mariana.

Para mais informações e ins
crições: (11) 55911306 ou www.
enaconsecovi.com.br

Horários dos postos Poupatempo 
no feriado de Finados 

Nesta sextafeira (2) e sába
do (3) de novembro, os postos 
Poupatempo estarão fechados e 
reabrem na segundafeira (5). In
formações sobre os serviços ofe
recidos, endereços e horários dos 
postos estão disponíveis no site 
www.poupatempo.sp.gov.br ou no 
aplicativo ‘SP Serviços’ (para te
lefones celulares e tablets). 

O Poupatempo atende com 
horários agendados previa 

mente, para garantir conforto 
a todos os cidadãos e eficiência 
no atendimento. O agendamen

to pode ser feito gratuitamente 
pelo portal ou pelo aplicativo ‘SP 
Serviços’. Os cidadãos também 

podem recorrer ao atendente 
virtual ‘Poupinha’, que está no 
Portal do Poupatempo (no can
to inferior direito da tela).

Para facilitar o acesso dos ci
dadãos aos serviços públicos, o 
Poupatempo conta também com 
totens de autoatendimento ins
talados em shoppings, super
mercados, estações do Metrô e 
CPTM (veja lista de endereços 
em www.poupatempo.sp.gov.br). 

Dia Poupatempo
2/11 - sexta-feira Fechado - Feriado Nacional
3/11 - sábado Fechado
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