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Capítulo 142 - Segunda-feira
Eugênio exige que Cris/Julia expulse Maristela 
de sua casa. Maristela revela a Cris/Julia que 
Gustavo comprou passagens para ela fugir com 
Henrique. Cris/Julia entrega a Otávio um bilhe-
te para Danilo. Priscila comenta com Isabel que 
gostaria de morar com ela e Alain no Rio de 
Janeiro. Neusa anuncia que viajará com Michele. 
Lenita revela a Pat que ela não é filha biológica de 
Marcelo. Dora descobre que Cris/Julia está grá-
vida de Danilo.
 
Capítulo 143 - Terça-feira
Pat se revolta contra Lenita. Gustavo prote-
ge Maristela de Eugênio. Alain descobre que 
Letícia virá ao Brasil. Hildegard expulsa Hakima e 
Augusto de sua casa. Dora comenta com Graça 
sobre a gravidez de Cris/Julia. Gentil exige que 
Lenita peça perdão a Marcelo e encontre Pat. 
Tavares arma com Michele para que Neusa de-
sista da viagem para Nova York. Dora revela a 
Gustavo sobre o bebê de Cris/Julia e Danilo.
 
Capítulo 144 - Quarta-feira
Priscila mostra a Daniel uma foto de Margot. 
Lenita revela a verdade a Marcelo. Lenita pede 
ajuda a Hugo para encontrar Pat. Cris/Julia pro-
cura o esconderijo de Eugênio para pegar as pas-
sagens de Maristela. Priscila conta a Daniel, Alain 
e Isabel que viu Felipe no momento em que qua-
se se acidentou. Alain convida Daniel para co-
nhecer Rosa Branca. Vicente leva Margot para 
visitar o passado em sonho. Isabel seduz Alain. 
Gustavo diz a Eugênio que Cris/Julia está grávi-
da de Danilo.
 
Capítulo 145 - Quinta-feira
Eugênio implora para que Gustavo não desis-
ta de seu casamento com Cris/Julia, e afirma 
que o bebê não nascerá. Eugênio se enfurece 
com Piedade. Bendita ajuda Cris/Julia a fugir de 
Eugênio. Pat pede perdão a Michele e as duas 
reatam a amizade. Gentil agradece Marcelo pelo 
amor a Pat. Bendita confidencia a Piedade sobre a 
fuga de Cris/Julia. Marina desabafa com Dalva so-
bre sua desconfiança de Sheila. Pente Fino ame-
aça Américo. Gustavo provoca Danilo na prisão. 
Cris/Julia pede proteção a Padre Luiz.
 
Capítulo 146 - Sexta-feira
Gustavo garante a Danilo que seu filho não nas-
cerá. Piedade e Bendita recebem um bilhete de 
Cris/Julia. Marcelo afirma a Pat que Lenita a ama. 
Mariane e Josi retomam sua amizade. Mauro en-
frenta Marcelo, acreditando que o advogado está 
envolvido com Gigi. Margot alerta Gilson sobre a 
possível cumplicidade entre Isabel e Sheila na do-
pagem de Cris. Alain, Isabel e Priscila voltam para 
Rosa Branca.
 
Capítulo 147 - Sábado
Priscila sente a presença de Felipe no carro. 
Gilson interroga Sheila, que acaba revelando 
que dopou Cris a mando de Isabel. Isabel con-
vence Alain a retomar o namoro dos dois. Gilson 
intima Isabel a depor. Na delegacia, Sheila reve-
la todas as armações de Isabel. Alain liga para 
Grace e pede que ela proteja Priscila. Cris/Julia 
conta a Padre Luiz que Henrique é filho biológi-
co de Eugênio. Hildegard aceita ajudar Otávio e 
Augusto, mas exige que os dois afastem Danilo 
de Cris/Julia. Gilson determina prisão de Isabel. 

Capítulo 36 - Segunda-feira
João conta a Moana que Giovana entrará com um 
pedido de liberdade condicional para ele. Manu 
agradece a Jerônimo por ter conseguido a cam-
panha publicitária e não demonstra interesse nas 
tentativas de sedução do rapaz. Lidiane lamenta a 
falta de dinheiro. Dandara comenta com Catraca 
que Janaína está bem financeiramente. Mercedes 
deixa claro a Quinzão seu ressentimento com 
Gisela, e declara que renegará a filha. Quinzinho 
e Larissa decidem marcar a data do casamen-
to. Álamo diz a Floriano que quer inaugurar a 

Top Wave nos shoppings de Miami. Janaína con-
ta a João que se tornou sócia de Raimundo no 
bufê do Baião de Dois. Lidiane procura Jerônimo 
para pedir que ele use sua influência para ajudar 
Manu em sua carreira artística. Margot faz suces-
so como a vidente Freda Mercúrio, e é a melhor 
atração da PopTV. Diego surpreende Quinzinho 
e seus amigos como advogado de Ticiano. 
Janice incentiva Janaína a namorar Raimundo. 
Herculano, Gisela e Isadora voltam de Portugal 
após uma temporada e vão morar no mesmo con-
junto habitacional de Janice.
 
Capítulo 37 - Terça-feira
Mercedes avisa a Quinzão e Quinzinho que nun-
ca perdoará Gisela por ter ficado com Herculano. 
Tânia conta a Marta que Herculano sofreu um gol-
pe do sócio, e Gisela foi deserdada. Jerônimo 
procura Álamo para pedir um favor. Madá elogia 
a mudança de comportamento de Gisela. João se 
entristece ao ver a foto de Manu com Jerônimo 
na capa de uma revista. Álamo demite Janice 
e Dirce. Jerônimo avisa a Manu que lhe conse-
guiu uma vaga como vendedora para trabalhar na 
Top Wave. Madá contrata Dirce como secretária. 
Luana Lira contrata o bufê de Janaína para sua 
festa de aniversário. Diego avisa a Janaína que 
saiu a condicional de João. Kika conta a Manuela 
que João sairá da cadeia. Jerônimo recebe um bi-
lhete anônimo ameaçador, afirmando que ele pa-
gará pelo que fez. Janaína e os amigos recepcio-
nam João na saída do presídio e Manu observa 
de longe.
 
Capítulo 38 - Quarta-feira
Manu fica abalada ao ver João abraçando Moana 
e comemorando sua libertação na saída do pre-
sídio. Moana aconselha João a procurar trabalho 
na rádio Maremoto. Jerônimo convida Manu para 
sair. Jerônimo recebe outra ligação anônima ame-
açadora. Quinzinho se surpreende ao encontrar 
com João na praia. Mercedes orienta Figueirinha 
a ficar de olho em Quinzão e Luana. Herculano 
e Janaína se reencontram na festa de boas-vin-
das de João. Janaína se surpreende ao saber que 
Herculano está morando no conjunto habitacio-
nal. Dandara  assiste ao clipe de Ticiano na tevê 
e fica encantada. João diz a Janaína que preci-
sa descobrir a verdade sobre a morte de Nicole. 
Mercedes se assusta ao encontrar Gisela como 
vendedora na loja de Álamo. Jerônimo fica petri-
ficado ao ler uma mensagem ameaçadora no es-
pelho de seu banheiro e confronta João.
 
Capítulo 39 - Quinta-feira
João procura Jerônimo no hotel e garante que as-
sistirá à queda do irmão. Jerônimo tem uma cri-
se de pânico. Mercedes humilha Gisela. Jofre dis-
farça sua preocupação com Lidiane, diante de 
Manuela. Mercedes vai atrás de Quinzão e encon-
tra Jerônimo com Luana na cama. Álamo é rude 
com Gisela na loja, sob orientação de Mercedes. 
Quinzão inventa para Mercedes que Jerônimo 
está namorando Luana. Lidiane convence 
Herculano a participar da campanha publicitária e 
os dois encarnam Pantera e Gatão. Janaína aceita 
a ajuda de João no restaurante. Jerônimo convida 
Manu para ir à festa que será realizada em sua ho-
menagem na Doutor Spock. Janaína não imagina 
que foi contratada para oferecer o buffet da festa 
em homenagem a Jerônimo. Herculano se deses-
pera ao ver um outdoor com ele e Lidiane fanta-
siados para a campanha publicitária de uma rede 
de motéis. Jerônimo recebe uma carta anônima 
com a gravação de sua conversa com Quinzinho 
sobre o depoimento de Vanessa.
 
Capítulo 40 - Sexta-feira
Mercedes avisa a Figueirinha que Jerônimo pre-
cisará de seus serviços. Diana reconhece que 
Gisela ama Herculano. Madá joga cartas para 
Larissa e aconselha a moça a pensar melhor 
antes de se casar com Quinzinho. Jerônimo 
pede que Figueirinha descubra o paradeiro de 
Vanessa. João comenta com Diego que permane-
cerá distante de Manu, para o bem da ex-namora-
da. Gisela pede demissão a Álamo e deixa de tra-
balhar na loja da Top Wave. Quinzão se encanta 
por Lidiane, mas ela não percebe as investidas do 
playboy. Jerônimo conta a Álamo que tentará se 
aproximar do Duque de Kiev. Na festa, Jerônimo 
reconhece João como garçom e zomba do irmão. 
João conta a Otoniel que a festa é em homena-
gem a Jerônimo. Mercedes fica irada com a pre-
sença de Luana na festa e questiona Quinzão. 
Larissa sente-se mal, e Diego a ampara na pista 
de dança.João fica em choque ao ver Jerônimo 
beijar Manu.

Capítulo 41 - Sábado
Otoniel aconselha João a ir para casa, com re-
ceio de que o sobrinho faça algo que prejudique 
sua liberdade condicional.Diego leva Larissa para 
casa. Manu diz a Jerônimo que não gostou de ter 
sido beijada por ele e afirma que os dois são ape-
nas amigos. Jerônimo afirma a Manu que a ama.
Gisela incentiva Herculano a participar da sele-
ção para diretor em uma produtora.Mercedes re-
cebe rosas do Duque de Kiev. Jerônimo é segui-
do por um carro. Quinzão entrega dinheiro para 
Gisela, escondido de Mercedes, e revela a sau-
dade que sente da filha e da neta. Jerônimo rece-
be uma ligação marcando um encontro na pen-
são de Odélia, e se surpreende ao ver Galdino. 
No jantar oferecido por Mercedes, o Duque de 
Kiev apresenta a todos sua esposa, a duquesa 
Vanessa.

 
Capítulo 103 - Segunda-feira
Gabriel não acredita no pedido de reconciliação 
de Valentina. Luz promete guiar Sóstenes até o 
local que leva à fonte. Nicolau pede a Afrodite 
para voltar para casa. Marcos Paulo vê Valentina 
chegar ao cabaré e manda Mattoso se afastar. 
Sampaio se recusa a contar a Olavo o que acon-
teceu com Laura. Ondina não deixa Valentina se 
embriagar e pede que Marcos Paulo a leve para 
casa. Luz sonha com León. Valentina volta para 
casa e se surpreende com a chegada de Laura. 

Capítulo 104 - Terça-feira
Laura mente para o pai sobre o que lhe aconte-
ceu. Valentina confessa a Marcos Paulo que ten-
tou tirar a vida de Laura. Nicolau leva Afrodite 
e Bebeto até Greenville. Mirtes ofende Milu e 
Jurandir. Luz e Sóstenes não encontram o bura-
co que leva até a fonte. Adamastor mostra para 
Stella o site que fez para Luciana. Nicolau ques-
tiona Bebeto sobre o resultado do teste de dança. 
Jurandir decide deixar Serro Azul, e Elisa se de-
sespera. Laura procura Valentina.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Elisa afirma que não irá embora com Jurandir. 
Jurandir persegue Elisa pela cidade. Laura en-
frenta Valentina. Mirtes insulta Luz ao ver a moça 
na igreja. Milu se entristece ao saber da partida de 
Jurandir e decide ajudar Elisa. Maltoni pede Elisa 
em casamento. Padre Ramiro obriga Mirtes a ir 
embora da igreja. Jurandir se entende com Elisa. 
Valentina procura Marcos Paulo.

Capítulo 106 - Quinta-feira
Mattoso fica nervoso ao ver Mirtes. Jurandir se 
despede de Elisa. Aranha ouve Mirtes falando 
sobre o Tarja Preta. Valentina pede que Marcos 
Paulo convença Gabriel a acreditar nela. Olavo e 
Laura fotografam as fórmulas que encontram no 
laboratório. Marcos Paulo confessa a Valentina 
que se uniu a Gabriel. Luz vê sua imagem com 
Gabriel na bola de cristal de Milu. Valentina chega 
com Marcos Paulo ao casarão.

Capítulo 107 - Sexta-feira
Marcos Paulo pede para falar com Gabriel. 
Afrodite pede que Adamastor desenvolva um site 
para o quiosque. Marcos Paulo conta para Gabriel 
o que Olavo está fazendo com Valentina. Murilo se 
desentende com Sampaio. Afrodite explica seus 
planos para Nicolau e faz uma proposta para ele. 
Nicolau se surpreende ao ver Rivalda trabalhan-
do no quiosque. Milu alerta os guardiães sobre a 
visão de Luz. Feliciano fica abalado ao descobrir 
que Murilo está se relacionando com Valentina. 
Valentina desafia Olavo.

Capítulo 108 - Sábado
Júnior conta para Sóstenes que Murilo se mudou 
para a casa de Valentina. Laura conta para Gabriel 
por que tentou seduzi-lo. Júnior é hostil com Luz. 
Sóstenes procura Murilo, que pede para conver-
sar com o pai em sua casa. Marcos Paulo pede 
que Mattoso troque o esconderijo das fórmulas 
verdadeiras. Os guardiães procuram por Feliciano 
no casarão. Olavo repreende Lourdes Maria por 
falar dele para Valentina.

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

Tênis desbanca a busca 
pelas tradicionais 

rasteirinhas neste verão

Versáteis e atemporais, os tê-
nis vieram como peça hit e toma-
ram conta dos looks das fashionis-
tas durante esse verão. Dessa vez 
estão firmes e fortes em moods 
totalmente estilosos e cheios de 
personalidade, mostrando a for-
ça do item que veio pra ficar e ser 
composição-chave para qualquer 
estação do ano, como outono ou 
inverno, por exemplo.

De acordo com o primei-
ro buscador de moda segmen-
tado para mulheres, Paraíso 
Feminino, as mulheres mudaram 
o hábito de comportamento nas 
buscas, pois normalmente nes-
ta estação existe uma crescente 
disparada por rasteirinhas. Mas 
este ano quem lidera o ranking 
são os tênis com uma pegada 
street, com os modelos Converse 
All Star e Adidas Originals, os 

modelos casuais como flatform 
eslip on, e os dead shoes que tam-
bém tiveram sua vez.

“Em janeiro do ano passa-
do nosso portal registrava um 
número significativo em bus-
cas por rasteirinhas e sandá-
lias abertas principalmente as 
gladiadoras e espadrilles, mas 
desde a virada do ano, a procu-
ra por tênis aumentou, isso por-
que o tênis casual ganhou sta-
tus fashion cool, além de deixar 
o look verão mais arrumadi-
nho, sem perder o conforto. Ele 

também se prova como um bom 
investimento pois pode ser uti-
lizado em diversas ocasiões e 
atravessa estações. As combina-
ções podem partir desde visuais 
incríveis com vestidos, shorts 
e até minissaias, garantindo 
seu lugar nos looks de street  
style nas semanas de moda, sen-
do peça corriqueira em looks no-
turnos”, afirma Rachel Toyama, 
fundadora da ferramenta e que 
também é personal styist.

“Vários produtos que fo-
ram tendência no verão já po-
dem ser encontrados no Paraíso 
Feminino. Estamos sempre em 
busca de ótimas lojas para ga-
rantir variedade e o maior nú-
mero possível de opções em cada 
categoria. Nós oferecemos mais 
do que simplesmente encon-
trar o melhor produto pelo me-
lhor preço, nós oferecemos uma 
experiência completa de com-
pra e super atual”, finaliza a 
empresária.

Foto: Divulgação

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 8/3 a 14/3

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Saiba tirar proveito das situações que se apresentarem. 
Hoje, seu objetivo principal será fortalecer os laços sociais 
que completam sua autoexpressão. É hora de começar a 
resolver uma questão pendente.

Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As 
coisas novas que inventar serão coroadas de êxito e suas 
ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo 
para as amizades. Você pode estar se preocupando mui-
to com a saúde.

Tome muito cuidado para que seu crédito e moral perma-
neçam elevados. Contudo, o fluxo denota sucesso em in-
vestigações, pesquisas e na medicina. Neutro no amor e 
viagens.

Terá um feliz resultado em novas associações. Um pouco 
de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreen-
são, tudo acabará bem. Algum mal estar proveniente de 
fonte inusitada. Procure ser firme e assuma uma posição 
bem clara diante das dificuldades.

Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas 
atividades rotineiras e muitos benefícios você receberá em 
breve. Existe a possibilidade de você se inquietar de modo 
exagerado.

Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indús-
tria, e propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar 
pelo bem de seus familiares e não fuja as suas responsa-
bilidades e problemas. Você poderá estar pensando em 
uma viagem a muito planejada.

Dia dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, pa-
dres, pastores, políticos e militares. Poderá também se for 
livre de compromissos, iniciar um romance. Não compli-
que as suas decisões de última hora, levando tudo a um 
nível puramente emocional.

Muita atividade física e mental você empregará neste mo-
mento. Mas no final sairá vencedor. Os meios de comuni-
cações, transportes estão favorecidos. Contudo, evite de-
savenças na vida familiar e amorosa.

Dia negativo para os negócios, para tratar de assuntos jurí-
dicos e mudanças, de um modo geral. Neutro para os ca-
sos sentimentais e um tanto quanto ruim para viajar. Cuide 
da saúde e previna-se contra acidentes. Você entra agora 
numa fase mais reflexiva.

Faça tudo com originalidade e conseguirá influenciar pes-
soas importantes para seu progresso. Muito bom fluxo 
para obter sua independência financeira e a liberdade de 
espírito. Concentre-se mais nos seus afazeres, aproveitan-
do a sua vitalidade física atual.

Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimis-
tas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a 
compreensão da pessoa amada. Nervosismo exagerado. 
Cuide-se. Extrema dificuldade no seu relacionamento com 
as coisas do cotidiano.

Cuidado neste dia, para não perder a confiança nas pes-
soas. Lucros através do cônjuge ou associações estão 
previstos e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo 
feliz. No amor, deixe que as coisas fluam normalmente.

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

“Marcenaria do Bem” entrega móveis 
personalizados para entidades que atuam com 

crianças e jovens vulneráveis na capital paulista
Para o encerramento do 

2º módulo do curso de marce-
naria Leo Educa, iniciativa do 
Instituto Leo Madeiras, que 
tem o apoio da Duratex, os alu-
nos deverão confeccionar mó-
veis personalizados para duas 
entidades sociais localizadas na 
cidade de São Paulo. Batizado 
de “Marcenaria do Bem”, o úl-
timo módulo do curso visa a in-
centivar os futuros marceneiros 
a colocar em prática as habilida-
des aprendidas durante o curso 
em favor de pessoas do seu en-
torno que estejam precisando.

“Esses alunos foram ajuda-
dos por meio do curso. Ganharam 
a oportunidade de aprender um 
novo ofício para se recolocar no 
mercado de trabalho. A propos-
ta do ‘Marcenaria do Bem’ é que 
utilizem todo o conhecimento 
adquirido para dar continuida-
de à corrente do bem que os aju-
dou, perpetuando e ampliando 
essa rede de solidariedade que 
se forma a partir do Leo Educa”, 
explica Débora Spitzcovsky, res-
ponsável pela iniciativa da área 
de Sustentabilidade da Duratex.

Após fazer visitas de campo 
às entidades serão beneficiadas, 
para entender suas reais neces-
sidades, a turma está confeccio-
nando uma estante de livros no 
formato de árvore e um palco 
para a Casa da Criança de Santo 

Amaro, que atende crianças em 
situação de vulnerabilidade da 
região, e um guarda-roupa para 
a República Jovem, que acolhe 
jovens entre 18 e 21 anos com 
foco em desenvolver sua auto-
nomia. A entrega dos móveis foi 
feita no dia 27 de fevereiro. 

A parceria firmada com a 
Duratex garantiu a doação de 
500 chapas de MDF para se-
rem usadas nas aulas práticas 
do curso, além da oportunidade 
de indicar pessoas em situação 
de rua do entorno da companhia 

para a capacitação. Esta tur-
ma teve início em setembro de 
2018 e se formou no dia 28 de 
fevereiro, um total de 53 pes-
soas foram capacitadas. Entre 
elas duas pessoas em situação 
de rua indicadas pela Duratex, 
em parceria com a mobilização 
social Entrega por SP, que atua 
em prol dos sem-teto da capital 
paulista.  Para saber mais so-
bre o projeto e a próxima tur-
ma acesse o site: http://www. 
institutoleomadeiras.org.br/
Curso/LeoEduca

Foto: Divulgação

Iniciativa faz parte do encerramento do curso de marcenaria Leo Educa, 
promovido em parceria com a Duratex, que oferece capacitação gratuita 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social

Fundação Japão promove 
exposição e atividades culturais

Até o dia 30 de março a Fun-
dação Japão promove uma série 
de atividades culturais em sua 
biblioteca. Os eventos estão re-
lacionados ao concurso de de-
senhos que é realizado, anual-
mente pela instituição entre 
alunos que estudam a língua ja-
ponesa nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio do Brasil.

Os trabalhos premiados este 
ano estarão expostos, incluindo 
o grande vencedor, que foi a ilus-
tração de um Okinawa Soba, de 
autoria da aluna Leticia Tiemi 
Suehiro, de 15 anos, estudan-
te do primeiro ano do Ensino 
Médio, em São Paulo.

Além da exposição, serão rea-
lizadas diversas atividades para-
lelas, que incluem o kamishibai, 
que é uma forma de contação de 
histórias acompanhada de nar-
rativa visual, com a utilização 
de desenhos e participação mais 
ativa do apresentador. A biblio-
teca está aberta de terça a sex-
ta-feira, das 10h30 às 19h30, e 
aos sábados, das 9 às 17 horas. 
Algumas atividades possuem va-
gas limitadas e necessitam que 
sejam retiradas senhas. Confira 
abaixo a programação: 

Programação

9 de março (sábado), das 14 
às 15 horas
Palestra sobre comidas típicas ja-
ponesas com a especialista Ku-
mi ko Tanaka (em japonês com 
tra dução em português) Local: 
Fundação Japão - Participação: 

20 pessoas, com distribuição de 
se nhas na Biblioteca da Fun dação 
Japão

16 de março (sábado), das 15 
às 16 horas
Apresentação de kamishibai com 
a contadora Flavia Wolffowitz 
(em português)
Local: Biblioteca da Fundação 
Japão -  Participação: livre, sem 
necessidade de retirar senha

17 de março (domingo), das 
14 às 14h30 e das 15 às 15h30
Apresentação de kamishibai com 
a contadora Flavia Wolffowitz 
(em português)
Local: Japan House - Número 
de participantes limitado, com 
distribuição de senhas 1 hora 
antes na Japan House.

27 de março, das 19 às 20h30
Palestra com o roteirista Flávio 

Teixeira da Mauricio de Sousa 
Produções (em português)
“O processo de criação dos qua-
drinhos com a Turma da Mônica” 
- Local: Japan House
Número de participantes limita-
do, com distribuição de senhas a 
partir das 17h30* na Biblioteca 
da Fundação Japão.
*As senhas serão distribuídas 
até às 18h30 ou até se esgotarem

Exposição Concurso de de-
senhos 2018
Período: até o dia 30 de março 
de 2019
Local: Biblioteca da Fundação Japão

A Biblioteca da Fundação 
Japão está localizada na Ave nida  
Paulista, 52, 3º andar, Bela Vista 
(entrada pela porta do lado es-
querdo do Banco Bradesco) às 20 
horas, domingo das 10 às 18 ho-
ras - Entrada gratuita.

“Promovendo educação em diabetes 
para jovens de todas as idades”

www.adj.org.br


