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- Imóveis

Capítulo 60 - Segunda-feira
Davi chega ao Brasil e afirma que não deixará Sara se
casar com Ali. Todos comemoram o sucesso do bingo
feito para ajudar Missade a recuperar sua barraquinha
de comida. Latifa e Abner se aproximam. Paul consegue um emprego para Fauze. Davi procura Ali. Helena
revela a Laila que está grávida de Elias.
Capítulo 61 - Terça-feira
Laila afirma que jamais perdoará Helena. Davi diz a Ali
que prefere sua irmã escolha outro noivo. Bruno conforta Laila, e Jamil se irrita. Orientado por Paul, Adilson leva
seu food-truck à oficina de Caetano. Santinha se interessa
por Fauze. Elias promete a Helena que irá se separar de
Missade. Elias compra o food-truck para Missade, e Dalila
e Paul comemoram.
Capítulo 62 - Quarta-feira
Elias pede um empréstimo a Caetano para comprar o
food-truck para Missade. Aline anuncia à família que
adotará uma menina com Caetano. Fauze e Santinha se
interessam um pelo outro. Cibele e Padre Zoran recebem Davi no instituto de refugiados. Abner decide abrigar Latifa em sua casa. Cibele e Davi se beijam. Elias
descobre que o food-truck de Missade foi roubado.
Capítulo 63 - Quinta-feira
Davi descobre que a família de Cibele é árabe.
Almeidinha explica a Elias que ele foi vítima de um golpe.
Ester permite que Latifa se mude para sua casa. Abner
tenta beijar Latifa. Elias confessa a Helena que não pode
se separar de Missade. Padre Zoran apoia Missade.
Cibele e Benjamin decidem investigar Dalila/Basma.
Helena revela a Missade que está grávida de Elias.
Capítulo 64 - Sexta-feira
Missade e Helena se desentendem, e Padre Zoran tenta
apartar as duas. Missade não perdoa Laila por não ter lhe
contado sobre a gravidez de Helena. Davi revela a Cibele que
é militar em Israel e é contra o casamento de Sara com Ali..
Cibele desabafa com Martin e Benjamin sobre Davi. Elias implora para que Faruq salve a vida de Helena e do bebê.
Capítulo 65 - Sábado
Letícia pede que Faruq realize a cirurgia de Helena, e o
médico teme a falta de licença para trabalhar no Brasil.
Letícia e Faruq anunciam a Elias que não foi possível salvar o bebê. Helena acusa Elias pelo acidente. Bruno e
Marie se beijam. Fauze beija Santinha. Incentivada por
Dalila/Basma, Helena decide prestar queixa contra Elias.

Capítulo 114 - Segunda-feira
Dandara decide terminar o casamento com Quinzinho.
Lidiane avisa a Jofre que ele terá que participar do concurso de dança como seu parceiro. Diego sugere que
Larissa crie um projeto social. Gisela descobre que foi
Mercedes quem quis lançar Dandara como Garota Verão.
Quinzinho pede a Vanessa para passar a noite com ela.
Capítulo 115 - Terça-feira
Janaína pede um tempo a Raimundo, depois de trocar
beijos com o chef. Dandara aceita fazer a turnê com
Ticiano. Lidiane avisa a Manu e João que será empresária do casal. Vanessa afirma a Mercedes que ela
deve ser sua aliada se não quiser perder Quinzinho.
Jerônimo é hostilizado pelos fãs de Manu e João.
Capítulo 116 - Quarta-feira
Mercedes ameaça Vanessa. João diz a Giovana que não
descansará enquanto não provar sua inocência. Patrick
tenta fazer Gisela acreditar que ele não se envolveu com
Tânia. Raimundo convida Janaína para jantar. Jerônimo
é barrado na Dr. Spock.
Capítulo 117 - Quinta-feira
Quinzinho sente saudades de Dandara. Patrick incentiva Dandara a perdoar Quinzinho. A Cantora Mascarada
se apresenta. Gisela desmascara Mercedes e enfrenta a mãe durante um almoço com as amigas. Quinzão
sugere que Lidiane o deixe participar do concurso de
dança, como uma forma de se redimir.
Capítulo 118 - Sexta-feira
Lidiane aceita dançar com Quinzão, e o casal acaba vencendo o concurso. Dandara deixa claro a Quinzinho que
seu casamento acabou. Quinzinho cancela a viagem com
Vanessa. Raimundo e Janaína passam a noite juntos.
Mercedes demite Lidiane. Após uma passagem de tempo,
Manu e João fazem sucesso na tevê, e Jerônimo se revolta.
Capítulo 119 - Sábado
Janaína confidencia a Raimundo que será necessária
uma nova prova para reabrir o caso de Nicole e inocentar João. Quinzão não consegue pedir a separação a
Mercedes. Quinzinho sente falta de Dandara. Magaiver
procura por Jerônimo e diz que eles precisam conversar.

Capítulo 19 - Segunda-feira
Rael não consegue falar com Maria da Paz. Régis se

insinua para Maria da Paz e Sueli nota. Rock aceita fingir
que namora Jô. Márcio se desespera com a insistência
de Kim. Maria da Paz exige que Márcio se entenda com
Kim no trabalho. Fabiana inicia seu trabalho como assistente pessoal de Vivi. Gilda desconfia de Jô. Jô pede
que Amadeu a leve até sua casa. Amadeu flagra Régis
com Maria da Paz.
Capítulo 20 - Terça-feira
Amadeu e Maria da Paz discutem e Jô manipula os
dois com a ajuda de Régis. Marlene pede conselhos
a Britney para conquistar Antero. Edilene questiona
Otávio sobre seu casamento com Beatriz. Maria da
Paz se surpreende quando Jô decide sair com Rock.
Amadeu afirma a Gilda que não quer mais saber de
Maria da Paz. Edilene confidencia a Sabrina que está
tentando engravidar de Otávio. Antero pede ajuda a
Camilo para encontrar o pai de Eusébio. Tonho alerta
Maria da Paz sobre Rael. Jô mente para Maria da Paz
e consegue dinheiro com a mãe. Jô dá o dinheiro para
Kim montar o estúdio de fotografia.
Capítulo 21 - Quarta-feira
Jô pede que Kim não comente sobre a origem do dinheiro que conseguiu. Kim pede ajuda para conquistar Márcio. Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas
fotos, e Fabiana e Kim incentivam a blogueira a não
se importar. Ellen conversa com Maria da Paz sobre
Régis. Márcio sonda Abel sobre seus sentimentos por
Britney. Antero comunica a Eusébio que encontrou
dois homens que podem ser seu pai. Gladys flagra
Régis tentando furtar dinheiro do cofre.
Capítulo 22 - Quinta-feira
Gladys repreende Régis, que assume para a mãe sua
dívida no jogo clandestino. Antero garante a Eusébio
que falará com os investigadores para descobrir sua
possível herança. Rock cobra de Jô a ajuda que a menina lhe prometeu. Linda insiste para que Beatriz não
confronte Otávio. Edilene descobre que está grávida
de Otávio. Fabiana procura Agno. Régis visita Maria
da Paz. Jô ajuda Régis a furtar a estátua valiosa de
Maria. Ellen alerta Maria da Paz sobre o sumiço da
estátua.
Capítulo 23 - Sexta-feira
Maria da Paz desconfia que Rock tenha furtado a estátua e Ellen comenta sobre Régis. Camilo e Vivi reatam
o namoro. Maria da Paz fala com Jô sobre sua desconfiança de Rock. Kim invade o apartamento de Márcio.
Maria da Paz pede que Zé Hélio a ajude a fazer as pazes com sua família. Rael promete a Nilda que atentará contra a vida de Maria da Paz. Linda comenta com
Vivi que Camilo pediu um jantar especial. Rock leva
Fabiana para um motel. Rael atira contra Maria.
Capítulo 24 - Sábado
O tiro disparado por Rael não atinge Maria e ela vai
depor na delegacia. Jô incentiva Maria a se envolver com Régis. Carlito se preocupa com a demora
da cirurgia de Gilda. Camilo pede Vivi em casamento. Edilene sente-se mal e Vivi tenta ajudar a moça.
Vivi comenta com Camilo que desconfia de Otávio e
Edilene. Amadeu apoia Gilda após sua cirurgia. Kim
divulga uma foto sua com Márcio na rede social e
Sílvia vê. Edilene tenta interromper sua gravidez e
confessa a Cosme que tinha um relacionamento com
Otávio. Fabiana encontra Agno. Maria de Paz e Régis
se beijam.

Capítulo 35 - Segunda-feira
Sidônio conta à Joana os planos de Jezabel em sacrificar uma criança e que por isso precisam descobrir
onde Micaías a escondeu. Joana percebe que Sidônio
quer usá-lo e permanece calada. Na prisão, Micaías
tem um pesadelo e Noan desperta assustado. No sonho, Micaías diz que caminhava pelas ruas cobertas
de ossos decorrente da fome. Joana fica feliz com a
notícia de que vão mudar as vestes dos servos, mas
Obadias a repreende. Barzilai conversa com Obadias
sobre esconder Chaya no palácio. Jezabel manda
chamar Nabote e Tadeu até o palácio. Nabote pede
à Jezabel que liberte seus amigos Micaías e Noam.
Jezabel diz que pode atender o pedido com a condição de que Tadeu fique no palácio.
Capítulo 36 - Terça-feira
Nabote pergunta a Jezabel porque quer que Tadeu fique
no palácio e ela responde que quer que ele ensine a produzir vinhos maravilhosos. Tadeu aceita ficar no palácio.
Obadias e Barzilai ficam chocados quando Nabote diz a
eles que Tadeu ficará no palácio em troca de Micaías e
Noam. Jezabel deitada sobre o peito de Acabe diz que
tem um pedido a fazer. Acabe desconfia e pergunta do
que se trata. Jezabel pede autorização para derrubar os
altares do Deus de Israel. Acabe fica preocupado com o
pedido e diz que isso provocaria a ira do povo. Jezabel
justifica que Samaria precisa ser unificada e não ter mais
divisões representadas pelos altares.
Capítulo 37 - Quarta-feira
Hannah visita Tadeu no palácio e passa mal. Tadeu a segura. Hannah diz que só vai embora com o marido, caso
contrário ela não sai do palácio. Jezabel chega. Hannah
discute com Jezabel. Yarin faz um novo curativo na mão
de Noam que teve os dedos decepados. A ferida está
infeccionada. Elias responde que o povo só reconhece a Deus quando está sofrendo. Jezabel sentada na
sala do trono manda chamar Phineas. Acabe ainda no
leito. Jezabel diz a Phineas que quer redecorar o palácio
com estatuetas de Baal e Aserá. Phineas fica maravilhado. Aisha invade o quarto de Acabe que está dormindo

e o acorda. Aisha diz a Acabe que Tadeu está preso no
palácio e que foi Jezabel quem obrigou a ficar hospedado com o intuito de seduzi-lo.
Capítulo 38 - Quinta-feira
Acabe diz à Aisha que o que ela disse é muito grave.
Aisha diz que é tudo o que se ouve nos corredores, que
Jezabel quer Tadeu em seu leito. Acabe fica extremamente contrariado. Jezabel entra no aposento e fulmina Aisha com o olhar. Obadias aconselha Tadeu a não
afrontar a rainha. No outro dia, Jezabel chama Tadeu na
sala do trono e pede que ele ensine Isaac a arte de fazer um bom vinho. Depois de alguns dias, Acabe diz à
Jezabel que foram os sete dias mais prazerosos que já
teve com sua rainha. Jezabel diz que o sétimo dia ainda não acabou e que tem uma surpresa para o rei à noite. Jezabel chama os generais Barzilai e Hannibal e dá
ordem para destruírem todos os altares do Senhor em
Samaria.
Capítulo 39 - Sexta-feira
Barzilai contesta Jezabel sobre a destruição dos altares e diz que Acabe não permitiria tamanha atrocidade. Jezabel sorri, mas logo fica séria e diz que o rei está
ciente. Tadeu agradece a Isaac e diz que fez um bom
trabalho na preparação do vinho. Hannibal dá orientação aos soldados de como proceder para destruir os altares. Acabe nomeia Zedequias como seu conselheiro
pessoal. Jezabel organiza uma apresentação de dança no templo de Baal e encanta Acabe com seus movimentos. A música cessa com as sacerdotisas todas aos
pés de Jezabel que se sobressai, poderosa. Jezabel diz
que um novo tempo começa em Israel. Um tempo em
que somente Baal e Aserá reinarão.

Capítulo 15 - Segunda-feira
Antonio reclama da iniciativa de Sophia e eles discutem. Pedro separa a briga entre Paulo Roberto e Taylor.
O policial corrupto fala do plano armado para pôr a
culpa em caio pelo assassinato de Luciana.. Sophia
reclama da demora de Paulo Roberto. Rafael estranha
a aproximação entre Vitor e Gabriela. Sophia ordena
que Yasmim chame seu tio. Vitor nega envolvimento com Gabriela. Mão de Vaca conversa com Rafael
e diz que Sophia pode ser a traficante. Lara chama
Gabriela e avisa que a bolsa de estudos dela está cancelada. Jandira acha uma arma escondida na peixaria
de Pedro. Sophia discute com Paulo Roberto e diz que
ele está demitido.
Capítulo 16 - Terça-feira
Sophia se mantém firme e avisa que Paulo Roberto
está demitido. Gabriela se revolta com a decisão de
Lara. Jandira avisa a Pedro sobre a arma encontrada.
O vilão telefona para Antonio e diz que a arma era de
Caio. Carlos estranha o comportamento de Gabriela.
Madalena não libera Jandira do castigo. Rafael questiona Paulo Roberto pelo corte da bolsa de Gabriela.
O vilão nega envolvimento e avisa que foi demitido
pela sobrinha. Carlos diz que Lara cortou a bolsa de
Gabriela por ela ser filha de Mariinha. Sophia e Antonio
são surpreendidos pela chegada de Gabriela. A moça
acusa Sophia de ter cortado sua bolsa de estudos.
Capítulo 17 - Quarta-feira
Sophia diz não saber de nada sobre o corte da bolsa de Gabriela. A irmã de Antonio acusa Rafael de
tê-la drogado na festa. Paulo Roberto diz estar desconfiando que Sophia seja mesmo uma traficante.
Sophia pede um tempo para conversar com Rafael.
Carlos esbraveja com Lara. Mão de Vaca tenta descobrir qual menina da república está o enganando.
Isadora se desespera durante um teste para televisão. Rafael finge estar procurando o Veludo Azul para
conseguir informações com o estudante indicado por
Zumbi. Gabriela recebe a visita de Carlos em sua casa.
Mariinha se surpreende ao ver o professor e questiona
sua presença. Antonio reclama com Sophia ao pensar
que ela pagou o conserto do táxi.
Capítulo 18 - Quinta-feira
Sophia nega ter pago o conserto do carro de Antonio.
Mariinha pede para Carlos não revelar seu passado e
manda o professor deixar seu restaurante. Minha Flor
pede para falar a sós com Beca. O rapaz tenta saber
quem entregou a droga. Jandira pede para Fernando
lhe ajudar a sair de casa escondida. Isadora comemora ao saber que foi aprovada no teste. Minha Flor sente
ciúmes de Mão de Vaca e Beca. Gabriela se surpreende ao saber que sua mãe agrediu Lara. Paulo Roberto
acusa Rafael de ser usuário de droga. Carlos conta a
verdade para Sophia sobre seu passado. O professor
avisa que era noivo de Mariinha.
Capítulo 19 - Sexta-feira
Carlos se explica para Sophia. Ele fala do envolvimento com Mariinha no passado e sobre sua ambição de
ter casado com Lara. Antonio fica chocado ao saber
que sua mãe agrediu Lara. Carlos pede para Sophia
não dizer nada a Antonio. Mariinha pede para Antonio
respeitar sua decisão. Rafael assume que comprou
a droga. Vitor chega em casa. Paulo Roberto visita
Lara. Zeca descobre que Jandira não dormiu em casa.
Edevaldo pega o diário de Sophia. Madalena ajuda
Mariinha no restaurante. Zeca questiona Jandira. Inês
pega o diário dentro da mochila de Edevaldo e decide enviar para Antonio. O taxista fica surpreso ao ler o
diário de Sophia.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a
mudanças em função da edição das novelas e podem não ser enviados pela emissora.

HORÓSCOPO
Visite: www.omarcardoso.com.br
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Período que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares por que o signo atual o eleva em todos os
sentidos. Pode demorar, mas conseguirá o que está pretendendo. Pense mais em seu lar. Período bom para resolver
problemas financeiros.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Vizinhos ou parentes muito chegados procurarão ter desentendimentos com você neste periodo, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não é propícia
ao amor. Excelente, contudo, para os negócios.

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto
Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas
não se preocupe, pois os resultados serão excelentes.
Período em que estará sob melhor fluxo astral aos assuntos do coração. Sucesso junto ao sexo oposto.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Contatos com pessoas de posse financeira elevada é o
que denota o fluxo astral para você. Boa disposição para
o trabalho e melhora total de saúde. Não fique no mundo
dos sonhos. Seja sincero no amor.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Soluções que lhe pareciam positivas mostrarão que precisam ser reavaliadas. Momento benéfico para iniciar algum
tipo de associação ou de participação com uma pessoa de
seu convívio. Mantenha-se em suas atividades rotineiras.

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro
Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá
dessa cooperação. Indícios positivos de bons negócios,
de lucro em suas transações comerciais e de sucesso nos
transportes. Com otimismo, você vai conseguir relaxar e se
sentir bem mais alegre.
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“Todos os dias,
sob todos os
pontos de vista,
vou cada vez melhor”

De 7/6 a 13/6
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
O período no inicio um tanto quanto complicado para
você, mas melhorando sensivelmente. Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. Dê razão apenas às
emoções positivas e sinceras.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho
Bom fluxo astral para novas empresas e empreendimentos, mas um tanto quanto negativo para novas amizades e
para entrar com recursos na justiça. Procure compreender
melhor os familiares e a pessoa amada.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas.
Período favorável para novas amizades que o ajudarão a
progredir muito. Sucesso nas associações, nos negócios,
nos assuntos de dinheiro. A vida amorosa necessita de
paz e compreensão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Boas indicações de esperanças que se concretizarão
num futuro próximo. Início de um bom período no campo
profissional e financeiro. Grandes projetos e realizações.
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro
Período que lhe propicia alguns resultados satisfatórios,
principalmente em se tratando de planos para o futuro. Seu
poder de sedução está em alta, levando magia e encantamento à vida a dois. Não tenha medo de correr alguns riscos; os astros estão a favor.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Fase em que será notado onde comparecer, sua reputação será elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para que tudo
isso aconteça, siga e dependa da sua própria capacidade.

A atriz GABI COSTA, 33 anos,
que viveu a síria Nazira, mulher do médico Faruq (Eduardo
Mossri), em “Órfãos da Terra”,
morreu no último domingo (2),
decorrente de causa cardiorrespiratória. Gabi Costa foi encontrada desacordada dentro de casa e
levada para o Hospital Municipal
Lourenço Jorge, na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do Rio. No final da tarde de domingo ela encontrava-se em estado gravíssimo na unidade de saúde. A atriz
participou de programas humorísticos como “Aventuras do
Didi”, “Zorra Total”, “A Grande
Família” e “Tapas e Beijos”,
atuou em novelas “O Rebu”, em
2014, “Sol Nascente”, em 2016,
e “Malhação”, e trabalhou na série “Nada Será como Antes”, todos da Rede Globo. Ela também
atuou no filme “Amor Supenso”,
contracenando com Lorena
Comparato.
AGNALDO TIMÓTEO, 82
anos, foi internado no dia 20
de maio, em uma Unidade
de Pronto Atendimento de
Barreiras, cidade no interior da
Bahia, após sofrer um princípio

de AVC (acidente vascular cerebral). Foi transferido para a
UTI do Hospital Geral Roberto
Santos, localizado em Salvador,
na Bahia, onde permanece sem
previsão de alta. Segundo o hospital a idade avançada e patologias associadas podem justificar
a fragilidade imunológica e recorrência da infecção no paciente.

A atriz FLORA DIEGUES,
34 anos, morreu no último domingo (2), a atriz lutava há três
anos contra um câncer no cérebro. Flora é filha do cineasta e
imortal da Academia Brasileira
de Letras, Cacá Diegues. A atriz
começou a carreira ainda adolescente no filme ‘Tieta do Agreste’
(1996), dirigido por seu pai Cacá
Diegues. Trabalhou no teatro
na peça ‘Os Melhores Anos de
Nossas Vidas’ (2000), e também
atuou no ‘Auto da Compadecida’.
Ela já atuou em filmes como ‘O
Grande Circo Místico (2017), dirigido por Cacá Diegues, além
de novelas como ‘Questão de
Família’ (2015) e ‘Deus Salve o
Rei’ (2018), da Rede Globo. Flora
também era roteirista e diretora.

Na última segunda-feira (3) a
atriz SÔNIA GUEDES, de 86
anos, faleceu. A causa da morte
foi câncer. Sônia se formou em
Artes Cênicas na Escola de Arte
Dramática da Universidade de
São Paulo (USP) em 1967 e também tinha formação em canto e
piano. Começou a atuar aos 14
anos, no teatro amador e de
rua. Seu primeiro trabalho para
a TV foi em “Vila Sésamo”, em
1972. Atuou em “Malu Mulher”
(1979), “Barriga de Aluguel”
(1990), “Luz do Sol” (2007), entre outras novelas da Globo. Seu
trabalho mais recente foi na novela “Chiquititas” (2014), para
o SBT. Nos cinemas ela atuou
no filme “Noite em Chamas”
(1978), inspirado no longa americano “Inferno na Torre”. Seu
último projeto para as telonas foi em “O Amor no Divã”
(2016). Ela recebeu prêmios ao
longo de sua carreira, o mais recente deles celebrou no Festival
de Cinema Luso-brasileiro, em
2011, quando levou o troféu de
Melhor Atriz por seu trabalho
em “Histórias que Só Existem
Quando Lembradas”.

Show musical com Danna Lisboa +
Mental Abstrato no Sesc Santana
Durante o mês de junho, aos
domingos, às 14 horas, o Sesc
Santana apresenta o espetáculo
infantil “Oliver Twist,”. O espetáculo partiu da obra de Charles
Dickens, um dos maiores autores de língua inglesa. Nossa história relata as aventuras e desventuras de um rapaz órfão que
vive a deriva nas condições precárias oferecidas pela sociedade
inglesa do século 19 e, onde, em
meio a delinquência, sai em busca de afeto e investiga os valores
do Bem e do Mal que testemunha. Evento livre. Ingressos: R$
17,00 (inteira), R$ 8,50 (meia),
R$ 5,00 (credencial plena).
Na quarta-feira, 5 de junho, às 19h30, o Sesc Santana
promove um bate-papo sobre
“Afrofuturismo: uma nova esperança,” com Willian Mumu
Silva, Fábio Kabral e Karolina
Desireé. Explora o universo
afrofuturista como movimento
cultural, social e político, discutindo conceitos como realidade
distópica e esperança. As narrativas de fantasia e ficção científica a partir da perspectiva africana e afrodiaspórica consideram
que a distopia e o caos já aconteceram no período da escravidão
negra. Diferente das narrativas
futuristas de outras matrizes
que produzem um mundo pós
-apocalíptico e caótico, as narrativas afrofuturistas projetam
um futuro a partir da perspectiva negra, resgatando o passado
africano e transformando o presente. Evento livre e gratuito.
No dia 8 de junho, sábado, às
20 horas, o Sesc Santana apresenta o espetáculo musical com
o cantor “Tuco Pellegrino,” com
o show “Caminhada.” Neste espetáculo Tuco Pellegrino apresenta canções autorais inéditas e outras gravadas. O título
do show “Caminhada”, homônimo ao samba composto em parceria com Deco Romani, abre o
roteiro que contará com temas e
ritmos bem variados, do amor à
malandragem, do samba ao maxixe. Ainda estão “Madalena”,
composto em parceria com
Monarco, “Volta” em parceria com Waldir 59, entre outras
inéditas compostas com Nelson
Sargento, Guaracy 7 Cordas,
Marquinhos do Pandeiro, além
de outras canções com parceiros de várias partes do Brasil.
Evento gratuito, sem retirada
de ingressos.
Nos dias 8 e 15 de junho,
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A essência do jazz contemporâneo e do hip hop e estilos como
R&B, Hip Hop, Rock, Ragga e música eletrônica

sábado às 14 horas, o Sesc
Santana apresenta o espetáculo
“Sem Fim,” com a Confraria da
Dança. Quando nascemos, nosso Universo é pequeno e acolhedor: colo da mãe, berço, colo do
pai, berço, colo da vó, berço. À
medida que crescemos começamos a perceber o mundo além
do nosso umbigo. Ao olhar pro
céu percebemos que somos um
pontinho minúsculo suspenso na imensidão desconhecida
do Universo. E surgem muitas
perguntas... De onde viemos,
quem somos, para onde vamos?
Houve um princípio? Haverá
um fim? Evento livre e gratuito para crianças menores de 12
anos. Ingressos: R$ 17,00 (inteira), R$ 8,50 (meia), R$ 5,00
(credencial plena).
No período entre 8 a 26 de
junho, sábados e domingos, às
15 horas, o Sesc Santana realiza
o bate-papo “Tecendo Redes,”
um espaço para troca de informações, saberes entre organizações que trabalham com meio
ambiente. Com integrantes dos
grupos DaTerra e ArboreSer,
são rodas de conversa em que a

ideia é dar destaque a iniciativas relevantes no território, no
intuito de formar uma rede a
partir do diálogo e da troca de
conhecimentos sobre metodologias, tecnologias, modos de fazer. As rodas de conversa terão
como temas disparadores: horta urbana e alimentação; ocupação de espaço público; educação para a sustentabilidade.
Evento gratuito. Não recomendado para menores de 16 anos.
Entrega de senhas no local com
30 min de antecedência.
Em 13 de junho, quinta-feira, às 20 horas, o Sesc Santana
apresenta o show musical
com Danna Lisboa + Mental
Abstrato. O espetáculo integra o projeto Novas Rotações,
desenvolvido mensalmente na
unidade, e propõe unir diferentes ritmos, gêneros e cadências
musicais, promovendo uma jam
session ao final dos shows de
cada artista. Ambos vêm crescendo e conquistando espaço na
cena musical brasileira. Evento
livre, Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10 (meia), R$ 6,00 (credencial plena).

