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“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”
www.adj.org.br

HORÓSCOPO
“Todos os dias, sob todos os 

pontos de vista, vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 14/6 a 20/6

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspec-
tivas das melhores. Lucros e vantagens à tarde e à noite. 
Periodo excelente para o amor e ideal para acordos. O mo-
mento é dos melhores para investigações e tudo que está 
ligado ao ocultismo.

Excelente disposição mental para tratar de assuntos impor-
tantes e de negócios, para estabelecer novas ideias rela-
cionadas com publicidade e comunicações e para lucrar 
com isso. Seja sincero.

O relacionamento com as pessoas queridas poderá aju dá-
lo a se organizar interiormente, mas de uma maneira nova, 
completando assim a transformação da sua personalidade. 
Possibilidade de perdas materiais, ou situações que força-
rão a mudar o seu comportamento.

Bom período para tratar de assuntos ocultos e para elevar 
ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e no-
vos conhecimentos. Nesta fase, você começará a se prepa-
rar com muito afinco às suas novas atividades profissionais.

Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem 
diminuirão seu ritmo. Será necessária uma revisão do pla-
nejamento e da eficiência prática. Melhor entendimento 
com os amigos, mas não no amor. Vidas: cultural e intelec-
tual estimuladas.

Bom período para se destacar intelectualmente. A possi-
bilidade de surpresas agradáveis é muito grande. Tudo in-
dica que você poderá começar um período completamen-
te diferente. Pratique um esporte para manter a forma. 
Nervosismo à flor da pele, tenha mais calma.

A posição de Vênus favorecerá a vida amorosa, às ativida-
des criativas e as artes. Sentimentos fortes e sintonia afe-
tiva com a pessoa amada permitirão um perfeito entendi-
mento, com a possibilidade de surgirem novos planos para 
o futuro.

Melhora sensível de saúde de condições gerais deverão se 
apresentar no período. A vida familiar será bastante harmo-
niosa e as chances de sucesso pessoal, profissional e fi-
nanceiro, deverão surgir.

Êxito nos trabalhos que necessitam muita responsabilidade 
e perícia, nos negócios iniciados anteriormente e na vida 
pública de um modo geral. Ótimo para decorar o lar, para 
renovar o ambiente de trabalho.

Período indicado para iniciar a melhoria da aparência de 
sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará óti-
mas amizades, mas não confie demais em estranhos. 
Sucesso junto ao sexo oposto. Confie mais na pessoa 
amada e terá vantagens com isso.

Período que terá êxito em lugares de educação e ensino 
de jovens e crianças. Conseguirá, também, ótimos resulta-
dos em novos empreendimentos, terá felicidade matrimo-
nial, familiar e amorosa.

Período em que terá o máximo sucesso desde que aja de 
maneira mais prática e menos idealista. O período será de 
reclusão. Você não se sentirá muito disposto a agitos e 
grandes badalações. Grandes possibilidades de sucesso.

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 66 - Segunda-feira
Helena acusa Elias em seu depoimento 
a Almeidinha. Paul rompe o noivado com 
Camila. Elias pede para reatar o casamen-
to com Missade. Camila volta para a casa 
da família. Valéria reclama do estado de 
Norberto. Bruno pensa em Marie. Dalila/
Basma manda Paul se desfazer de seu 
carro. Helena revela que Dalila/Basma a 
incentivou a denunciar Elias. Davi e Cibele 
se beijam. Camila confronta Paul. 

Capítulo 67 - Terça-feira
Paul ameaça Camila. Almeidinha reve-
la por que Helena quis denunciar Elias. 
Helena expulsa Dalila/Basma de seu quar-
to. Davi se declara para Cibele. Rania 
questiona Missade sobre Elias. Bruno e 
Marie se beijam. Dalila/Basma beija Jamil. 
Miguel perde muito dinheiro no cassino, e 
Robson lhe oferece um empréstimo. 

Capítulo 68 - Quarta-feira
Miguel aceita a oferta de Robson. Jamil re-
preende Dalila/Basma pelo beijo rouba-
do. Missade decide morar no Instituto, e 
Elias fica arrasado. Sara e Ali estranham 
o comportamento de seus avôs. Robson 
vê Dalila/Basma chegar ao cassino e fa-
lar com Paul. Davi e Cibele passam a noite 
juntosFaruq recebe uma intimação e des-
cobre que foi denunciado. Chega o dia do 
casamento de Ali e Sara. Ali se preocupa 
com a demora de Sara. Dalila/Basma che-
ga para o casamento. Robson e dois ca-
pangas agridem Miguel.

Capítulo 69 - Quinta-feira
Laila sente ciúmes de Dalila/Basma com 
Jamil. Sara tenta convencer Bóris a acei-
tar seu casamento. Santinha encon-
tra Miguel, que mente para Rania sobre 
o que lhe aconteceu. Bóris entrega a fal-
sa carta de Sara para Ali. Helena, Faruq e 
Letícia concluem que Dalila/Basma pode 
ter sido a denunciante. Sara foge da casa 
de Abner. Miguel entrega parte do dinheiro 
para Robson. Dalila/Basma invade o car-
ro de Jamil, e Laila flagra os dois juntos.

Capítulo 70 - Sexta-feira
Laila discute com Jamil. Sara e Ali se ca-
sam. Paul sente ciúmes de Dalila/Basma. 
Raduan pede para ficar com Missade e 
Elias. Davi pensa em abandonar sua car-
reira militar. Miguel implora que Paul o 
deixe jogar no cassino, e se esconde de 
Camila com a ajuda do falso empresá-
rio. Faruq e Letícia descobrem o nome do 
denunciante. Camila decide seguir o pai. 
Miguel retira uma alta quantia do banco, e 
Jamil se preocupa. 

Capítulo 71 - Sábado
Letícia descobre que a pessoa que de-
nunciou Faruq não esteve no hospital. 
Arthurzinho mente para a assistente so-
cial. Camila flagra Miguel e Robson jun-
tos. Miguel pede para Caetano vender seu 
carro. Miguel avisa a Jamil que conseguiu 
o dinheiro para pagar os fornecedores. 
Dalila/Basma encontra Jamil em uma lan-
chonete. Bruno desconfia de que Dalila/
Basma tenha alguma relação com Dalila 
Abdallah.

Capítulo 120 - Segunda-feira
Jerônimo se preocupa quando Magaiver 
ameaça contar a verdade para João. 
Diante da falta de coragem de Quinzão 
de terminar com Mercedes, Lidiane rom-
pe com o empresário. Mercedes fica aba-
lada por não conseguir seduzir Quinzão. 
Madá se surpreende com o movimento de 
vendas na loja de Álamo. Magaiver escapa 
dos tiros de Figueirinha. Murilo se espan-
ta quando Mercedes afirma que elimina-
rá Magaiver. Lidiane não aceita reatar com 
Quinzão. Magaiver procura João e avisa 
que decidiu revelar que recebeu dinheiro 
para mentir no programa do Murilo.

Capítulo 121 - Terça-feira
João garante a Magaiver que fala-
rá com Giovanna para acompanhá-lo 
na delegacia. Mercedes avisa a Murilo 
que Figueirinha falhou. Jerônimo per-
de na mesa de jogo. Jerônimo persegue 
Magaiver. Tânia devolve a Gisela o di-
nheiro que Mercedes lhe deu. Mercedes 
pressiona Vanessa. João não encontra 
Magaiver. João e Manu tomam conheci-
mento do acidente de Magaiver por meio 
de Moana. Jerônimo sofre ao ver Vanessa 
beijando Quinzinho.
 
Capítulo 122 - Quarta-feira
João cogita a possibilidade de Jerônimo 
ter provocado a morte de Magaiver. 
Vanessa disfarça para Quinzinho sua pre-
ocupação com Jerônimo Galdino prome-
te devolver a Jerônimo o dinheiro que rou-
bou e conta que Álamo adquiriu ações 
da PopTV. Mercedes manda Figueirinha 
procurar Quinzão. Jerônimo ganha di-
nheiro na mesa de pôquer. Mercedes 
se surpreende ao ver que Lidiane está 

sendo fotografada para a SexyCat. 
Jerônimo mostra a Galdino o dinheiro que 
conseguiu no jogo.

Capítulo 123 - Quinta-feira
Jerônimo avisa a Galdino que Madame 
Adelaide precisa desaparecer. Mercedes 
se surpreende quando Quinzão defende 
Lidiane. Larissa conta a Diego que iniciará 
as aulas do seu projeto com o dinheiro do-
ado por Gisela. Diego estranha a presença 
de Filipa e alerta Larissa. Quinzinho pen-
sa em se casar com Vanessa. Jerônimo 
planeja dar um grande golpe e avisa a 
Galdino que ele deverá se passar por 
um investidor italiano chamado Andreas 
Moratti.
 
Capítulo 124 - Sexta-feira
Jerônimo explica a Galdino que o trans-
formará em um símbolo de sucesso. 
Vanessa promete a Quinzinho fazê-lo fe-
liz. Filipa questiona Larissa sobre a gali-
nha de barro que havia no apartamento 
dos filhos. Mercedes presenteia Vanessa 
com uma joia de família. Manu e João des-
cobrem que foi Lidiane quem contratou 
Morvan para atrapalhar os dois. Vanessa 
não reage bem quando Jerônimo lhe avisa 
que ela não precisará mais se casar com 
Quinzinho.
 
Capítulo 125 - Sábado
João exige que Morvan acabe a obra do 
apartamento no dia seguinte. Jerônimo 
percebe que Vanessa está disposta a se 
tornar uma Ferreira Lima. Álamo pendu-
ra a foto dele com Galdino/Adelaide na 
loja. Mercedes fica abalada ao ler no jor-
nal uma nota sobre Quinzão e Lidiane. 
Jerônimo decide que Mercedes será a pri-
meira vítima do falso investidor Andreas 
Moratti.

Capítulo 25 - Segunda-feira
Maria da Paz fica confusa com o beijo 
de Régis. Fabiana se insinua para Agno. 
Cosme volta para a casa de Otávio e tenta 
conter sua revolta. Jô provoca Amadeu fa-
lando de Maria da Paz. Linda alerta Otávio 
para uma possível conversa que Beatriz 
pretende ter com ele. Cosme contrata 
Chiclete para se vingar de Otávio e mostra 
a foto que tirou de Jô, Vivi e Kim.
 
Capítulo 26 - Terça-feira
Cosme acerta os detalhes com Chiclete. 
Fabiana incentiva Vivi a usar roupas ousa-
das. Amadeu cuida de Gilda. Márcio ten-
ta se reconciliar com Silvia. Jô pede para 
Régis consolar Maria da Paz. Fabiana se 
aconselha com Rock. Régis se penaliza 
com o sofrimento de Maria da Paz e os 
dois se beijam. Vivi demite Fabiana, que 
decide mostrar seu amuleto antes de ir 
embora.
 
Capítulo 27 - Quarta-feira
Vivi se anima com a descoberta de que 
Fabiana é sua irmã e a jovem finge surpre-
sa. Jô gosta de ver o entrosamento entre 
Régis e Maria da Paz. Camilo sugere que 
Vivi faça o teste de DNA com sua irmã. 
Agno descobre a farsa de Fabiana e mar-
ca um encontro com ela. Camilo desmas-
cara Fabiana. Agno faz uma proposta para 
Fabiana.
 
Capítulo 28 - Quinta-feira
Agno explica seu plano para Fabiana e 
Sávio ouve a conversa dos dois. Nilda exi-
ge que Rael cumpra sua promessa. Rock 
e Maria da Paz reatam a amizade. Antero 
conversa com Camilo sobre o suposto pai 
de Eusébio. Evelina e Chiclete chegam 
à casa de Maria da Paz e conhecem Jô, 
que finge ser gentil. Nilda avisa a Amadeu 
sobre Rael e exige que ele ajude o sobri-
nho. Márcio consegue uma confissão de 
Kim. Rael atenta contra a vida de Maria da 
Paz. Maria da Paz descobre que Rael é um 
Matheus e se surpreende ao ver Amadeu 
chegar para defender o sobrinho.
 
Capítulo 29 - Sexta-feira
Maria da Paz discute com Amadeu. Todos 
prestam seus depoimentos. Amadeu con-
fronta Rael e exige que ele acabe com sua 
vingança Amadeu convence Nilda a de-
sistir de sua vingança contra os Ramirez. 
Eusébio procura Dinorá e descobre que 
tem um irmão. Kim pensa em armar para 
se vingar de Márcio e convence Vivi e Jô 
a terem aula de inglês. Chiclete e Vivi se 
encantam um com o outro. Rael garante a 
Amadeu que esquecerá a promessa que 
fez a Nilda. Régis faz intriga de Amadeu 
para Maria da Paz, que decide tirar satisfa-
ção com o advogado.
 
Capítulo 30 - Sábado
Maria da Paz e Amadeu brigam. Vivi fica 
lisonjeada com os elogios que recebe de 
Chiclete e ele conhece Kim. Camilo es-
tranha o comportamento de Vivi. Chiclete 
fala sobre Vivi para Adão. Tonho e Lyris 
não percebem que estão sendo filmados. 
Rock e Fabiana seguem Agno novamen-
te. Sabrina se recusa a entrar no carro de 
Otávio. Antero e Marlene passam a noite 
juntos. Fabiana explica para Silvia o esque-
ma sobre as aulas de inglês. Vivi e Chiclete 
se beijam. Maria da Paz e Régis se amam.

Capítulo 40 - Segunda-feira
Jezabel e sua comitiva levam pães já cor-
tados para o povo de Samaria. Jezabel diz 
ao povo que isso é uma dádiva dos deuses 
fenícios. O povo grita em coro um sono-
ro “viva a rainha”. Aisha está com  Acabe 
no leito e pergunta se ele está ouvindo o 
barulho de fora. Aisha diz que o povo está 
sendo manipulado por Jezabel. Acabe diz 
que Deus os abandonou. Zedequias ouve 
a conversa. Aisha conversa com Jaali e 
Getúlia e diz que Acabe nunca lhe obriga-
rá a cultuar outros deuses. Aisha sente um 
dor muito forte. Ela olha para suas vestes 
e vê uma mancha de sangue e se assusta. 
Queila muito nervosa, tentando dar de be-
ber a Baruch que está mole, febril. Queila 
volta do aposento, sem notar que Baruch 
está caído no chão. Queila percebe que 
Barcuh está desacordado e tenta socorrê-lo, 
desesperada. Queila encosta o ouvido na 
direção do coração de Baruch e estarreci-
da, constata sua morte.
 
Capítulo 41 - Terça-feira
Queila em profundo sofrimento, chorando 
muito, fala com o filho morto. Hanniball na 
sala do trono diante de Acabe e Jezabel, 
diz que vai partir com Adad para Sarepta. 
Jezabel ordena que não falhe e traga Elias 
vivo. Baruch grita pela mãe. Baruch vai 
correndo até Queila que fica assombrada 
com o que vê. Samira diz à Joana que ela 
está se esquecendo de quem ela é. Dido 
e Batnoam zombam dela. Sidônio propõe 
que Joana fuja do palácio. Joana com re-
ceio, fica pensativa. Obadias procura por 
Joana no palácio e não a encontra. Phineas 
acoberta a fuga de Sidônio e Joana do 
palácio. Eliseu e mais profetas sobrem 
o Monte Carmelo para orar ao Senhor. 
Barzilai, Emanuel, Micaías e Raquel cho-
rando copiosamente. Elias está na fachada 
da casa de Queila, ouve uma voz dizendo 
que enviará chuva sobre a terra. Elias abre 
um largo sorriso e olha para o céu.

Capítulo 42 - Quarta-feira
Baruch está brincando próximo de casa 
e Queila o observa. Baruch sai correndo. 
Hannibal, Adad e mais soldados entram na 
cidade. Queila chama por Baruch que já se 
afastou bastante. Queila corre atrás do fi-
lho, mas Hannibal é mais veloz, montado 
em seu cavalo e recolhe Baruch do chão. 
Jezabel se vira e vai retirando suas roupas. 
Tadeu, surpreso, desvia o olhar. Obadias 
cansado, cavalgando ao lado do soldado 
e não encontra pasto. Obadias faz menção 
de voltar, mas percebe alguém ao longe. 
Obadias encontra com Elias. Hannibal vai 
até a casa de Barzilai e diz que não encon-
trou Elias, mas encontrou Queila e Baruch. 
Odadias diz a Acabe que não encontrou 
nada, estava tudo seco, sem vida. Obadias 
diz que encontrou Elias e que ele quer fala 
com o rei. Acabe chega em Elias, desmonta 
do cavalo e se aproxima dele. 

Capítulo 43 - Quinta-feira
Elias e Acabe se encaram. Elias diz a Acabe 
que ele não confiou no Senhor e se uniu a Baal. 
Acabe diz que fez isso para salvar Israel das 
mãos dos assírios. Elias desafia Acabe e pede 
para reunir o povo de Israel no Monte Carmelo 
e também quatrocentos e cinquenta sacerdo-
tes de Baal e mais quatrocentos do poste-ído-
lo de Aserá. Barzilai os leva para a entrada dos 
portões e ele diz que eles precisam entrar so-
zinhos, e que ele segue logo atrás. Micaías vai 
até a casa de Raquel e lhe pede perdão. Os 
dois num impulso se abraçam, emocionados. 
Hannah com ciúme de Tadeu diz que irá vol-
tar para a casa dos pais. Queila está hospeda-
da na casa de Barzilai. Ela aproveita e diz toda 
a verdade para Barzilai, que Barcuh é filho de 
Hannibal e que por isso ele não vai denuncia-la 
para Jezabel. Barzilai fica chocado.
 
Capítulo 44 - Sexta-feira
Barzilai fica decepcionado com Queila ao sa-
ber que Baruch é filho de Hannibal. Barzilai 
diz a Levi, Queila e Baruch que Elias convo-
cou a todos para irem ao Monte Carmelo. 
Acabe chega ao Monte Carmelo e encon-
tra com Elias. Elias se encaminha para uma 
área mais destacada e se dirige aos israeli-
tas e diz em voz alta que todos vão testemu-
nhar que há apenas um Deus. Pigmaleão e 
Thanit rebatem a afirmação de Elias. Às mar-
gens do rio Quisom, Elias se aproxima de 
Pigmaleão e Thanit com uma espada na 
mão e diz que eles enganaram e cegaram o 
povo de Israel e que pagarão por suas abo-
minações. Elias enfiam a espada na barriga 
de Pigmaleão que cai morto. Depois retira a 
espada e mata Thanit e um a um todos os 
sacerdotes e sacerdotisas de Ball e Aserá. 
Acabe, Obadias, IB e Barzilai passam pe-
los corpos em direção a subida ao Monte. 
Tadeu acorda ao lado de Zezabel sem rou-
pa, e não se lembra de nada que aconteceu. 
Acabe se preparando para partir de volta ao 
palácio. Acabe ordena que Obadias volte 
para Samaria e avise a todos da vitória de 
Elias. Acabe diz que vai voltar para Jezreel e 
dará a notícia para Jezabel. Uma chuva for-
te cai e Elias montado em um cavalo diz a 
Acabe que vai guia-lo até Jezreel.

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

Na última sexta-feira (7) morreu 
o ator e escritor LAFAYETTE 
GALVÃO, aos 83 anos, no Rio de 
Janeiro e foi sepultado no sábado 
(8). Desde 2017 o artista estava 
morando no Retiro dos Artistas. 
A informação do falecimento do 
ator foi divulgada através da 
rede social do Retiro dos Artistas 
e confirmada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. De acordo 
com o Hospital Miguel Couto, a 
causa da morte foi sépsis pulmo-
nar. Ele foi ator, escritor e rotei-
rista, dedicou décadas a sua car-
reira no teatro e televisão, atuou 
em produções como: “Dona 
Beija” e “A História de Ana Raio 
e Zé Trovão”, da TV Manchete; 
e “A Viagem”, “Terra Nostra” e 
“A Casa das Sete Mulheres”, na 
TV Globo. 

O ator RAFAEL MIGUEL, 
que ficou famoso por uma pro-
paganda de alimentos e por um 
papel na novela “Chiquititas”, 
foi assassinado na noite do últi-
mo domingo (9), junto com seus 
pais, na Zona Sul de São Paulo. 
De acordo com as informações 
divulgadas pela polícia, ele e os 
pais foram à casa da namorada 
de Rafael, para conversar com o 
pai dela. Quando chegaram lá, 
os três teriam sido mortos pelo 
pai da moça, que fugiu.

ANTONIA FONTENELLE 
colocou um fim nas especula-
ções de um possível namoro 
com Eduardo Costa. Dias atrás, 
ela publicou fotos com o serta-
nejo num clima romântico, e 
legendas apaixonadas. Agora 

ela explica que tudo não passa-
va de um novo trabalho do can-
tor, que é a regravação da músi-
ca “Coração Pirata”, do Roupa 
Nova, que foi lançado na últi-
ma quarta-feira (12), Dia dos 
Namorados.

No último sábado (8), mor-
reu de ataque cardíaco o músi-
co ANDRÉ MATOS, 47 anos. 
Ex-integrante da Banda Angra, 
onde atuou por nove anos, ele se 
tornou um dos maiores nomes 
do metal nacional. A banda che-
gou a vender mais de 5 milhões 
de álbuns em todo o mundo. 
No ano 2000, o artista também 
fundou outro grande sucesso, o 
grupo Shaman.
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Império de Casa Verde exaltará 
o Líbano no Carnaval de 2020
No último domingo (9), di-

retamente da Praça Diáspora 
Square localizada na cidade 
de Batroun no Líbano, o car-
navalesco da Escola de Samba 
Império de Casa Verde, Flávio 
Campello, realizou uma trans-
missão nas redes sociais da 
agremiação. Ao lado de Miled 
Khoury, Cônsul Honorário do 
Líbano no Brasil e revelou o 
tema que será apresentado no 
Sambódromo do Anhembi na 
cidade de São Paulo no próxi-
mo Carnaval.

“Marhaba Lubnãn” será o 
título do Enredo escolhido para 
exaltar o Líbano na passare-
la do samba. Uma viagem pelo 
país será representada através 
de sua cultura, seus costumes e 
sua história.

“Faremos um grande des-
file a altura de unificar a 
grandiosidade do Império 
de Casa Verde com o Líbano 
que tanto agregou com sua 
migração para o Brasil, tra-
zendo sua cultura, arte e cos-
tumes.” Destaca o Presidente 
do Império de Casa Verde 
Alexandre Furtado.

O Brasil se torna mais 
Libanês, detentora da pátria 
que mais acolheu libaneses no 
mundo, que o Império de Casa 
Verde honrosamente apresen-
ta e nos saúda com as boas 
vindas: Marhaba Lubnãn! 
Unindo as águas do Mar 
Mediterrâneo e do Oceano 
Atlântico, selando a alegria de 
uma Nação Libanesa-Bra si-
leira com certeza!
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A Cultura Libanesa foi a escolha da agremiação 
para apresentar seu desfile no próximo Carnaval


