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Capítulo 100 - Segunda-feira
Irmã Dolores cuida de Danilo. Augusto leva 
Hildegard para visitar Danilo, que clama por Julia. 
Piedade questiona Cris/Julia sobre sua deci-
são de se casar com Gustavo. Dora implica com 
Teresa, e Graça a repreende. Margot conforta 
Ana e Flávio, que sofrem com a falta de notícias 
de Cris. Cris/Julia aceita o pedido de noivado de 
Gustavo, e Dora se revolta contra o amante. Alain 
tem um sonho com Gustavo e Otávio. Mariane 
pede uma nova chance a Marcelo. Mariane acei-
ta assumir o lugar de Cris, e Alain anuncia a to-
dos que a atriz interpretará Julia em seu filme. 
Eugênio descobre o paradeiro de Danilo e con-
fronta Madre Joana.
 
Capítulo 101 - Terça-feira
Madre Joana expulsa Eugênio de seu convento. 
Irmã Dolores vê quando Irmã Zélia se aproxima 
de Eugênio. Dora convence Cris/Julia a procurar 
Hildegard para saber sobre Danilo. Priscila convi-
da Alain para se apresentar em sua escola. Isabel 
provoca Alain por causa de Cris. Daniela e Bola 
pesquisam novas atrizes para interpretar Dora no 
filme de Alain. Eugênio confidencia o paradeiro de 
Danilo a Gustavo, mas Bendita ouve e conta para 
Cris/Julia. Alain conversa com Edméia/ Grace, 
que confirma ao diretor suas suspeitas sobre a si-
tuação de Cris. Daniel afirma a Letícia, sua tera-
peuta, que sonha com uma mulher desconhecida. 
Cris/Julia visita Danilo, e Hildegard a confronta.
 
Capítulo 102 - Quarta-feira
Hildegard revela a Danilo que Cris/Julia está noi-
va de Gustavo. Cris/Julia afirma que ama Danilo. 
Madre Joana sugere que Hildegard e Augusto 
deixem Rosa Branca com Danilo, assim que o fi-
lho se recuperar. Bola se preocupa com o esta-
do de Alain. Isabel interrompe a apresentação de 
Alain na escola de Priscila, provocando o ex-noi-
vo. Dalton conversa com Ana e Flávio sobre a si-
tuação de Cris. Cris/Julia confessa para Bendita 
que teme por sua vida. Pat diz a Mariane que não 
desistirá de Mauro. Isabel manipula Priscila para 
encontrar Alain. Albertina alerta Piedade sobre 
Eugênio. Gustavo e seus capangas chegam ao 
convento para buscar Danilo.
 
Capítulo 103 - Quinta-feira
Os capangas de Gustavo se assustam com luzes 
e sons que saem do convento e desistem de pla-
no. Zezé consulta as cartas para Gentil e diz que 
prevê um novo amor para a dona da pensão. Cris/
Julia conta para Dora que Hildegard quer afastá -
la de Danilo. Isabel tem um pesadelo com Felipe. 
Carmo e Dalton namoram. Ana desabafa com 
Flávio sobre seu ciúme da relação entre Cris e 
Margot. Bendita revela a Cris/Julia que o conven-
to sofreu uma tentativa de invasão. Madre Joana 
confronta Eugênio. Otávio insinua a Danilo que 
Julia sente algo por Gustavo. Cris/Julia vai ao en-
contro de Danilo.
 
Capítulo 104 - Sexta-feira
Danilo e Cris/Julia trocam juras de amor. Felipe 
observa Alain brincando com Priscila. Irmã Zélia 
reconhece Cris/Julia e a denuncia para Madre 
Joana. Lucas se preocupa com Hildegard, que 
garante que o rapaz se apaixonará por Mimi. Ana 
rompe seu relacionamento com Margot. Eugênio 
se incomoda com a presença de Teresa em sua 
casa. Isabel escreve mais uma nota misteriosa di-
famando Cris. Eugênio afirma a Maristela que fi-
cará com Henrique. Daniel conta a Letícia sobre 
seus sonhos. Edméia/ Grace decide revelar o pa-
radeiro de Cris para Ana.
 
Capítulo 105 - Sábado
Edméia/ Grace afirma a Ana que Cris é capaz de 
viajar no tempo através de um portal no casa-
rão de Julia Castelo. Eugênio anuncia a Piedade 
que trará um menino para ser criado por ela. 
Edméia/ Grace conduz Ana ao casarão de Julia, e 
a Guardiã as observa com emoção. Maristela im-
plora a ajuda de Hildegard para encontrar Danilo, 
mas a artista nega. Edméia/ Grace conforta Ana. 
Alain se revolta contra o suposto autor da nota di-
famatória sobre Cris, sem saber que se trata de 
Isabel. Gentil é ríspida com Américo. Eugênio 
apresenta Henrique a Piedade. 

Capítulo 150 - Segunda-feira
Marocas percebe que sua família está confina-
da na própria casa. Teófilo pede abrigo a Barão. 

Samuca recusa a orientação de Petra para deixar 
a mansão. Petra decide invadir a mansão para re-
tirar Samuca. Carmen e Vanda concluem que a 
reunião na Criotec era uma armadilha. Samuca 
é levado pelos soldados. Belém avisa a Eliseu 
e Paulina que Adan será condenado. Florêncio 
não concorda em esconder Teófilo, que acaba 
sendo detido para interrogatório. Vanda comu-
nica a Carmen e a Samuca que a família Sabino 
Machado agora pertence ao Estado. Samuca se 
revolta contra Petra.

Capítulo 151 - Terça-feira
Vanda tenta acalmar Samuca e Elmo. Petra afirma 
a Marocas que precisa examinar todos para erra-
dicar o vírus. Petra demite Helen e contrata Tales 
como seu novo assistente. Marocas acredita que 
é preciso cooperar com Petra para que sua famí-
lia seja libertada. Florêncio diz a Lúcio que preten-
de pressionar Mateus para conseguir uma amos-
tra do vírus. Waleska demonstra a Mateus que não 
o apoia. Betina teme que Lúcio descubra seu en-
volvimento na morte de Emílio. Samuca enfrenta 
Mateus, exigindo falar com Marocas.

Capítulo 152 - Quarta-feira
Mateus libera a entrada de Samuca na mansão, 
e avisa que se comunicará com Marocas apenas 
por voz. Dom Sabino troca bilhetes secretos com 
os agregados. Marocas manda Nico e Kiki co-
locarem um bilhete sob a coleira de Pirata. Dom 
Sabino, Menelau e Cecílio abrem espaço para fu-
gir. Samuca diz a Elmo que Marocas lhe deu um re-
cado cifrado, cuja senha é o Pirata. Petra e Mateus 
coletam sangue dos congelados. Petra demonstra 
perplexidade diante dos resultados dos exames. 
Os funcionários da SamVita fazem uma manifesta-
ção em frente à mansão, pedindo a liberdade dos 
congelados. Mateus observa os manifestantes, en-
quanto os congelados executam o plano de fuga.

Capítulo 153 - Quinta-feira
Petra se preocupa com a repercussão da mani-
festação. Waleska é sequestrada pelos homens 
de Florêncio. Mateus percebe que os congela-
dos escaparam pelo telhado e os captura, mas 
Menelau consegue fugir. Vanda vai ao encontro 
de Menelau. Coronela se desespera ao notar que 
Waleska sumiu. Petra se certifica de que Marocas 
é a única hospedeira do vírus. Waleska identifica 
a voz de Igor, quando ele lhe fornece comida no 
cativeiro. Vanda esconde Menelau na padaria de 
Elmo. Amadeu surpreende Monalisa e Zelda, di-
zendo que salvará Teófilo. Disfarçado, Lúcio liga 
para Mateus exigindo o vírus que está isolado em 
troca de Waleska. Petra diz a Tales que pretende 
manter Marocas na Criotec e liberar os demais. 
Tales teme a intenção de Petra de tratar Marocas 
como cobaia. 

Capítulo 154 - Sexta-feira
Petra fica indignada ao ver Amadeu na Criotec e 
o imobiliza em uma cápsula. Menelau decide aju-
dar os amigos, contrariando Elmo. Lúcio provi-
dencia para que Mariacarla seja presa pelo rou-
bo das joias do Museu Africano. Mateus manda 
Tales dizer como ter acesso à amostra do vírus, 
afirmando que é uma operação de caráter oficial. 
Petra avisa a Marocas que, exceto ela, todos se-
rão libertados. Dom Sabino fica arrasado por não 
conseguir salvar Marocas.

Capítulo 155 - Sábado
Não será divulgado

 
Capítulo 61 - Segunda-feira
Valentina aceita que Feliciano a acompanhe à 
inauguração do restaurante de Tobias. Mirtes 
se incomoda com a presença de Ondina e 
Adamastor no restaurante. Milu se aproxima 
de Machado, e Rita desconfia. Lucilene reve-
la a Socorro que Lourdes Maria fugiu para São 
Paulo. Olavo rechaça Lourdes, que se desespera. 
Patrício entrevista os convidados de Tobias. Stella 
estranha o comportamento de Mirtes. Judith e 
Gabriel preparam o teste de confiança de Eurico. 
Sampaio entra no túnel secreto que leva até a fon-
te. Todos se surpreendem ao ver Feliciano com 
Valentina. Gabriel chega ao restaurante. Tobias re-
clama com Firmina sobre a distribuição das me-
sas do jantar. Lourdes vaga por São Paulo. Diana 
incentiva Bebeto a perseguir o sonho de dançar. 
Geandro confronta Olavo e vai atrás de Lourdes. 
Guilherme derrama comida em Valentina, e 
Firmina percebe a comunicação do rapaz com 
Mirtes. Dois moradores de rua observam Lourdes.
 
Capítulo 62 - Terça-feira
Geandro salva Lourdes dos moradores de rua e 
a leva para um hotel. Eurico se recusa a fazer o 

teste de confiança, e León assume a forma huma-
na para obrigá-lo. Valentina descobre que León é 
humano e conta para Marcos Paulo. Eurico fracas-
sa no teste de confiança, e Gabriel aplica o cas-
tigo no prefeito. Eurico é expulso da Irmandade. 
Milu alerta Feliciano sobre Valentina. Maltoni pede 
que padre Ramiro interceda por ele e Elisa jun-
to a Jurandir. Geandro não cede às investidas de 
Lourdes. Firmina e Luz apoiam Clotilde e Tobias. 
Leonardo faz mudanças em seu filme, e Rita de 
Cássia comemora. Marilda estranha o compor-
tamento de Eurico. Firmina confronta Mirtes so-
bre seu plano com Guilherme. Aranha teme que o 
almoço organizado por Stella fracasse. Valentina 
questiona Eurico sobre o teste de confiança da 
Irmandade.
 
Capítulo 63 - Quarta-feira
Geandro deixa Lourdes na casa de Socorro, que 
fica exultante com o retorno da filha. Geandro afir-
ma a Lourdes que a moça ainda se apaixonará 
por ele. Júnior assiste à aula de Luz. Firmina suge-
re que Tobias não demita Guilherme. Stella ouve 
quando Mirtes e Guilherme falam sobre o planos 
que eles armaram e conta para Aranha. Marilda 
pressiona Eurico a lhe contar o que está aconte-
cendo. Firmina dá uma lição em Guilherme, que 
se surpreende ao continuar empregado no res-
taurante de Tobias. Clotilde repreende a atitude 
de Valentina em seu restaurante. Geandro pede 
que Eurico o ajude a abrir uma empresa. Nicolau 
se revolta contra Walid ao vê-lo auxiliando Diana. 
Eurico enfrenta Valentina e garante que deseja 
comercializar a água da fonte. Laura decide vol-
tar para Serro Azul, contrariando Olavo. Nicolau 
agride Walid, e Afrodite ameaça pedir a separa-
ção. Luz pede que Gabriel lhe mostre o livro an-
tigo de Egídio.
 
Capítulo 64 - Quinta-feira
Para despistar Luz, Gabriel é rude com a ama-
da. Luz afirma a Sóstenes que descobrirá o mis-
tério que envolve Gabriel. Júnior comenta com 
Geandro que seu plano para se aproximar de 
Luz está dando certo. Eurico implora a ajuda de 
Milu. Marcos Paulo cobra que Valentina lhe dê 
uma amostra da água da fonte. Olavo decide vol-
tar para Serro Azul com Laura. Sampaio pede que 
Robério tire Judith do casarão durante a noite. 
Walid afirma a Diana que a protegerá de Nicolau. 
Valentina convence Gabriel a sair com ela, dei-
xando o casarão livre para Sampaio. Marilda se 
desespera com o sumiço de Eurico. Socorro e 
Raimunda comemoram a volta de Lourdes. Elisa 
comenta com Milu sobre o estado de Jurandir. 
Robério revela a Judith que contou sobre a fon-
te para Valentina. Gabriel vai ao encontro de 
Valentina.
 
Capítulo 65 - Sexta-feira
Gabriel confronta Valentina. Sampaio conse-
gue captar água da fonte. Jurandir tem um sur-
to ao beber um chá de Milu, e Elisa pede ajuda a 
Sóstenes e Luz. Para despistar Gabriel, Valentina 
finge se preocupar com o filho e questiona suas 
escolhas. Gabriel encontra Judith no casarão e 
acredita que Valentina tenha armado para afastá
-los do local. Jurandir e Milu se beijam, e Luz fla-
gra os dois. Valentina elogia o trabalho de Firmina, 
e Clotilde desconfia do passado da cozinheira. 
Robério desabafa com Marcos Paulo. Sóstenes 
e Luz falam sobre o possível amor entre Milu e 
Jurandir. Valentina explica a Olavo seu plano con-
tra Gabriel, e Laura ouve. Marilda pede ajuda a 
Machado para encontrar Eurico. Fabim promete 
encontrar Eurico para se aproximar de Marilda. 
Laura questiona Olavo sobre a fonte. Diana suge-
re que Rivalda está interessada em Walid. Stella 
e Aranha percebem que Guilherme está satisfei-
to com o resultado de seu trabalho. Eurico procu-
ra padre Ramiro.
 
Capítulo 66 - Sábado
Fabim pede para falar com Marilda, e Lucilene, 
Júnior e Geandro desconfiam. Robério teme ser 
demitido por Gabriel. Eurico se confessa para 
padre Ramiro. Júnior convence Luz a acompa-
nhá-lo a Greenville. Fabim revela a Marilda o pa-
radeiro de Eurico. Padre Ramiro afirma a Marilda 
que Eurico está se confessando, e Feliciano regis-
tra. Os guardiães temem que Eurico revele a pa-
dre Ramiro os segredos da Irmandade. Feliciano 
exige que Valentina lide com Eurico para que ele 
não espalhe o segredo da fonte. Olavo pressio-
na Valentina a resolver o problema com Eurico e 
ameaça acabar com a sociedade. Louise aconse-
lha Laura a descobrir o motivo de Gabriel ter dei-
xado Luz. Geandro estranha a reação de Gabriel 
ao revelar seus planos profissionais para o primo. 
Luz elogia Júnior. Mirtes tenta entrar na igreja e 
confronta Marilda. Laura procura Júnior. Padre 
Ramiro questiona Gabriel sobre a Irmandade.

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

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada 
vez melhor”

Visite: 
www.omarcardoso.com.br

De 18/1 a 24/1

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

É bom que você busque uma compreensão 
mais profunda sobre o seu psiquismo e sobre 
a maneira como se relaciona com as pessoas. 
Compreendendo melhor a si mesmo, você poderá 
adquirir mais segurança emocional.

Necessidade de buscar novos padrões éticos e de 
renovar suas crenças para dar novo alento e espe-
rança a si próprio. Os planos com relação ao futuro 
deverão ser incrementados. Todos os seus pensa-
mentos, encontram-se em uma linha dinâmica.

A Lua estimulará novos relacionamentos, uniões e a 
formação de relacionamento amoroso. Maior neces-
sidade de contato com as pessoas queridas, com-
partilhando sua vida com eles, especialmente no 
cotidiano e nas atividades materiais.

A maior parte do seu interesse continuará voltada 
para o mundo das ideias, dos conceitos filosóficos e 
da busca de elevação e ampliação dos horizontes. O 
sol indica a necessidade de ter de se adaptar a certas 
condições materiais, especialmente na vida a dois.

Período positivo para lidar com assuntos psicológi-
cos, emocionais e para compreender os aspectos 
mais profundos de sua mente. Você poderá desen-
volver todo tipo de atividades a esse respeito.

O planeta Marte terá maior facilidade para eliminar 
certas situações que haviam se tornadas inadequa-
das, abrindo caminho para uma renovação global 
na sua vida. Possibilidade de grande desenvolvi-
mento na vida material.

Sua criatividade pessoal e participação de outras 
pessoas favorecerão o desenvolvimento da sua car-
reira profissional. Início de uma fase de mudanças 
nas suas emoções e na maneira de se relacionar 
com as pessoas.

Estímulo para mudanças na vida financeira. Alguns 
prejuízos poderão se alternar com novas formas de 
ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias 
elevadas e filosóficas que poderão levá-lo a fazer 
mudanças na sua maneira de ser.

Pleno desenvolvimento dos assuntos profissionais. Os 
tratamentos de saúde poderão levá-lo a uma melho-
ria orgânica com bastante facilidade. Uma revisão na 
maneira de lidar com o cotidiano será importante para 
melhorar seu relacionamento com a pessoa amada.

Dificuldades de ordem prática poderão perturbar 
seus planos em longo prazo. Os estudos elevados 
também terão seus impedimentos. Perdas em ne-
gócios feitos de forma descuidada ou impulsiva. 

Período especialmente favorável para iniciar uma 
união, seja de cunho amoroso ou profissional. 
Certas facilidades permitirão um bom entrosamento 
entre você e as pessoas de seu convívio. A pessoa 
amada pode se magoar com suas atitudes.

Você receberá ajuda de alguma forma de sua par-
ceria amorosa. Continue cumprindo as suas obri-
gações do cotidiano, porque é por intermédio de-
las que surgirão as notícias que você tanto aguarda.

Comece o ano investindo em conhecimento
Detentora de um dos pro-

gramas mais completos de ca-
pacitação do mercado imobili-
ário, a Universidade Secovi é o 
lugar certo para os profissionais 
reciclarem e atualizarem co-
nhecimentos, além de oferecer 
ambientes adequados de rico 
networking, para turbinar car-
reiras em 2019.

O portfólio atende os temas: 
incorporação, desenvolvimento 
urbano e meio ambiente, gestão 

e administração condominial, 
locação, engenharia e financia-
mento, marketing imobiliário 
e comercialização, empreende-
dorismo e jurídico, com cursos 
dirigidos aos mais diferentes 
perfis, do empresário ao funcio-
nário de condomínio.

Os cursos são realizados na 
sede da instituição, localizada 
na Rua Doutor Bacelar, 1.043 
- Vila Mariana - São Paulo/SP 
(próximo à estação Hospital 

São Paulo de Metrô). Diversos 
programas também são ofere-
cidos por transmissão simultâ-
nea e há uma grade de dez op-
ções EAD.

Conheça um pouco mais das 
iniciativas confirmadas e faça a 
sua reserva. Informações e ins-
crições pelo e-mail universidade 
@secovi.com.br, pelo telefo-
ne (11) 5591-1306 ou pelo site 
www.universidadesecovi.com.
br.

Chute ao Alvo e peça teatral “Rádio Varieté” 
são os destaques do Sesc Santana

No dia 19 de janeiro, das 19 
às 20 horas, o Sesc Santana apre-
senta o show Água de Vintém, 
uma das atividades que inte-
gram o projeto O Choro é Livre!, 
realizado pela unidade nos me-
ses de janeiro e fevereiro. Nesse 
show, o Água de Vintém traz um 
apanhado dos seus movimenta-
dos 7 anos de carreira, com mú-
sicas de seus dois discos lança-
dos, obras de grandes nomes da 
história do choro e composições 
autorais inéditas que estarão 
presentes no próximo álbum do 
conjunto, a ser lançado ainda 
esse ano. Em uma formação de 
um autêntico regional, os músi-
cos Vitor Casagrande (bandolim 
e violão tenor), Xeina Barros 
(pandeiro), Charles Barreto (ca-
vaquinho), Marcus Godoy (vio-
lão) e Guilherme Girardi (vio-
lão de 7 cordas) apresentam ao 
público um show repleto de ba-
lanço, refinamento e belas me-
lodias. Evento gratuito e com 
classificação livre, sem retirada 
de ingressos.

Nos dias 19 de janeiro e 2 de 
fevereiro, das 15 às 18 horas, 
o Sesc Santana irá promover, 
gratuitamente, um desafio es-
portivo na modalidade futebol: 
Chute ao Alvo e Habilidades do 
Futsal. A atividade integra o 
projeto “Sesc Verão”, que conti-
nua até 5 de março em todas as 
unidades do Sesc SP. A propos-
ta é realizar um desafio espor-
tivo que teste as competências 
do futebol a partir de um circui-
to de habilidades que apresen-
ta os fundamentos da modali-
dade: drible, passe e finalização. 
Haverá uma disputa de chutes 
ao alvo em que os participantes 
serão convidados a acertar mar-
cações específicas, em gols que 
possuem uma rede com pontu-
ações demarcadas. Evento gra-
tuito e com classificação livre.

Entre os dias 22 de janei-
ro e 12 de fevereiro, o Sesc 
Santana apresenta, no telão de 
seu tea tro, uma curta Mostra de 
Cinema: “Conflitos em Família”. 
Quatro filmes que nos desafiam 
a pensar sobre o conceito de ‘fa-
mília’ serão exibidos em terças-
feiras sequenciais, às 20 horas. 
Confira a programação comple-
ta: 22/1 - O Desejo da Minha 
Alma - 29/1 - O Filho Uruguaio 
- 5/2 - Numa Escola de Havana 
- 12/2 - As Duas Irenes. 

De 19 de janeiro a 2 de fe-
vereiro, o Sesc Santana apre-
senta, em três tardes de sábado 
sequenciais, das 14 às 15 horas, 
um espetáculo teatral gratuito: 
Rádio Varieté. Voltada para pú-
blicos de todas as idades, a peça 
acontece no Deck do Jardim 
e trata, de maneira divertida, 

sobre o rádio e programas ra-
diofônicos com auditório. Com 
o Grupo LaMínima. O espetá-
culo é uma homenagem ao pa-
lhaço brasileiro e ao rádio, meio 
de comunicação popular por ex-
celência, que persiste em sua 
importância. Artistas e público 
farão parte de um programa so-
bre simples memórias, desejos 
e emoções, temáticas que cons-
troem a grande e complexa re-
lação humana do convívio e in-
teração social. Evento gratuito 
não recomendado para meno-
res de 12 anos, sem retirada de 
ingressos.

Entre os dias 19 de janei-
ro a 3 de fevereiro, sábados às 
21 horas e domingos às 18 ho-
ras, o Sesc Santana apresenta o 
espetáculo de circo “Pagliacci”, 
com o Grupo LaMínima. O es-
petáculo é inédito e celebra não 
só os 20 anos da Cia, como tam-
bém o encontro de grandes ar-
tistas reconhecidos nacional-
mente, como Luis Alberto de 
Abreu e Chico Pelúcio, que acei-
taram o desafio de encenar esta 
ópera, além de grandes repre-
sentantes da arte da palhaçaria, 
como Carla Candiotto (Le Plat 
DuJour) e Alexandre Roit.

Nas quartas e quintas de 
janeiro, das 20h15 às 21h45 e 
nos domingos, das 16 às 17h30 
acontece no Sesc Santana “Dan-
ças Acrobáticas” com Luiz Ra-
mos. É uma aula aberta para 
iniciantes que mistura técnicas 
de dança contemporânea e mo-
vimentos acrobáticos circenses. 
O intuito é desenvolver o poten-
cial expressivo e criativo a par-
tir da consciência corporal por 
intermédio de desafios como sal-
tos, rolamentos e jogos de equi-
líbrio. Evento gratuito com va-
gas limitadas e as inscrições 
deverão ser feitas no local com 
30 minutos de antecedência.  

Atividade recomendada para 
acima de 14 anos.

Até o dia 24 de janeiro, de 
terça a sexta, das 10 às 12 ho-
ras e das 14h30 às 16h30, have-
rá “Bolas Gigantes”. Atividade 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação para o 
atendimento de escolares com 
atividades recreativas durante 
o mês de janeiro. Evento Livre 
e gratuito.

Fotografia em Anthotype, 
até o dia 31 de janeiro, todas as 
terças e quintas, das 15 às 17 
horas, o curso se baseia numa 
técnica criada no século 19 que 
se utiliza o sumo de flores, fru-
tos e plantas para a produção de 
uma cópia fotográfica. No cur-
so são desenvolvidas duas técni-
cas: a impressão em papel com 
sumo de plantas e diretamente 
na folha da planta, denomina-
da por alguns também como fi-
totipo. Evento pago, R$ 20,00, 
com vagas limitadas e as inscri-
ções deverão ser feitas no local 
com antecedência.  Atividade 
recomendada para acima de 16 
anos.

Fotografia com Pinhole: 
Construa sua própria Câmera 
Foto gráfica, até o dia 21 de feve-
reiro, todas as terças e quintas, 
das 19 às 21 horas. Essa oficina 
tem como objetivo fazer com que 
o participante confeccione uma 
pequena câmera fotográfica sem 
lentes, fotografe com filme pre-
to e branco e revele seu pró-
prio negativo para digitalização. 
A atividade propõe a experiên-
cia analógica desde a constru-
ção da câmera até a finalização 
da fotografia, proporcionando 
o melhor entendimento na for-
mação da imagem e a simplici-
dade do processo fotográfico.  
Evento pago, R$ 20, com va-
gas limitadas e as inscrições de-
verão ser feitas na Central de 
Atendimento com antecedência. 
Atividade recomendada para 
acima de 16 anos.

Até o dia 24 de fevereiro, 
todos os sábados e domingos, 
das 11h30 às 16 horas, aconte-
ce o “Altas Temperaturas: Dicas 
Para o Verão”. De forma diverti-
da e interativa, personagens es-
tabelecem diálogos com o púbi-
co para dar dicas sobre cuidados 
no verão e com altas temperatu-
ras. Evento livre e gratuito. 

Até dezembro de 2019, to-
dos os sábados, domingos e fe-
riados, das 12 às 13h30 e das 
15h30 às 17 horas, acontece o 
“Traquinartes”. Ambiente de 
vivências lúdicas envolvendo 
atividades que se alternam en-
tre jogos, brincadeiras, histórias 
e leitura para crianças de todas 
as idades e suas famílias, com 
instrutores do Sesc. Evento li-
vre e gratuito, com vagas limi-
tadas e inscrições no local com 
30 minutos de antecedência.

Foto: Divulgação

Chute ao Alvo e Habilidades do Futsal, a atividade integra 
o projeto “Sesc Verão”

Peça teatral “Rádio Varieté”


