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LEMBRE-SE
O DURÁVEL

MAIS QUE O 
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O COMPARTILHADO
MAIS DO QUE 
O INDIVIDUAL

O APROVEITAMENTO

INTEGRAL
E NÃO O DESPERDÍCIO

O SAUDÁVEL
NOS PRODUTOS E

NA FORMA DE VIVER
E NÃO O PREJUDICIAL

O VIRTUAL
MAIS DO QUE O MATERIAL

A SUFICIÊNCIA
E NÃO O EXCESSO

A EXPERIÊNCIA
E A EMOÇÃO
MAIS DO QUE
O TANGÍVEL

A COOPERAÇÃO
 PARA A
SUSTENTABILIDADE
MAIS DO QUE

A COMPETIÇÃO

A PUBLICIDADE
NÃO VOLTADA 
A PROVOCAR O
CONSUMISMO

A PRODUÇÃO

LOCAL 
MAIS QUE A GLOBAL
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3/far — rid. 6/hot dog. 8/pomerode. 9/sebastian. 11/indo-europeu. 18/produção de glucagon.

Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-banco do barco; 3-boca do peixe; 4-ouvido do 
homem; 5-mão do homem; 6-nariz do homem; 7-detalhe na onda à direita e abaixo.

Capítulo 90 - Segunda-feira
Jamil tenta explicar para Laila as ameaças de 
Dalila. Camila decide procurar Lurdes. Zuleika ouve 
Almeidinha marcando um encontro às escondidas. Ali e 
Sara descobrem o segredo de Omar e Latifa. Latifa diz a 
Abner que está esperando um filho dele. Bóris não dei-
xa Omar se aproximar de Eva. Dalila discute com Paul, 
que decide usar Fauze para se vingar. Bruno leva Abner, 
Latifa e Omar para o Instituto de Refugiados. Zuleika vê 
Almeidinha com um rapaz e fica confusa. Laila e Jamil 
passam a noite juntos em clima de despedida.

Capítulo 91 - Terça-feira
Zuleika conversa com Cibele sobre Almeidinha. 
Fauze liga para Dalila, que se desespera e procura 
Paul. Robson vai ao encontro de Paul, e Lurdes se 
preocupa. Laila recebe a documentação para o seu 
divórcio. Zuleika fica inconformada com a indiferença 
de Almeidinha. Padre Zoran pede que Helena tente 
se aproximar de Salma, uma criança síria abandona-
da. Zuleika se aconselha com Letícia. Jamil entrega a 
Dalila os documentos de seu divórcio com Laila. Paul 
é encontrado morto e Almeidinha procura Dalila.

Capítulo 92 - Quarta-feira
Almeidinha interroga Dalila, que envolve Gabriel em 
seu falso depoimento. Padre Zoran e Helena ten-
tam ajudar Salma. Dalila acusa Fauze pelo assassi-
nato de Paul. Dalila afirma a Gabriel que não tirou a 
vida de Paul. Elias cobra satisfações de Helena so-
bre seu encontro com Rogério. Zuleika vê uma foto 
de Péricles na carteira de Almeidinha. Jamil reve-
la a Laila que Paul foi assassinado. Lurdes avisa a 
Camila que Robson decidiu fugir do país. Jamil en-
contra chaves perto do carro de Paul e as entrega 
para Almeidinha. Fauze acusa Dalila de ter assas-
sinado Paul.

Capítulo 93 - Quinta-feira
Fauze revela a Dalila que a viu na cena do crime. Laila e 
Camila levam Lurdes até a Polícia. Zuleika sofre ao ver a 
dedicatória que Péricles escreveu no verso da foto dada 
para Almeidinha. Missade vai ao Instituto com Raduan, 
Artur e Aline, e consegue se comunicar com Salma. Fauze 
decide se aliar a Dalila. Laila e Jamil sofrem por terem que 
ficar afastados. Cibele, Benjamim e Camila se surpreen-
dem ao ver Dalila na delegacia com Fauze. Fauze garante 
a Almeidinha que viu Robson atirar em Paul.

Capítulo 94 - Sexta-feira
Dalila muda seu depoimento e deixa Almeidinha des-
confiado. Elias pensa em Helena. Rogério tenta beijar 
Helena, que se afasta. Almeidinha sugere que Jamil 
e Laila denunciem Dalila. Dalila manda Fauze seguir 
Jamil. Zuleika se entristece com a falta de interesse 
do marido. Missade acaba seu casamento com Elias. 
Aline cuida de Salma. Omar pede Eva em namoro. 
Faruq se entristece com a falta de pacientes. Fauze vê 
Jamil e Laila juntos.

Capítulo 95 - Sábado
Fauze segue Jamil e Laila até um hotel. Jamil decide de-
sistir do casamento com Dalila. Elias pede a Caetano para 
dormir na oficina. Helena se aconselha com Letícia. Fauze 
conta a Dalila sobre Jamil e Laila.  Zuleika se surpreen-
de quando Almeidinha diz que não quer mais ter um fi-
lho. Missade afirma a Rania que saberá lidar com a sua 
separação. Almeidinha interroga os funcionários do escri-
tório de Gabriel e fica desconfiado. Elias conta para Laila 
que ficará com Helena. Dalila exige que Jamil se afaste 
de Laila e Raduan.

Capítulo 144 - Segunda-feira
João conta a Vanessa sobre o exame de DNA. 
Jerônimo avisa a Galdino que ele precisa fugir. Álamo 
manda Mercedes arrombar a porta do quarto do ho-
tel de Andreas/Galdino. Álamo diz a Madá que terá que 
demitir os funcionários da Top Wave. Jerônimo orienta 
Galdino a se esconder até que ele consiga planejar sua 

fuga do Brasil. Mercedes se assusta com a presença de 
Andreas em seu quarto.

Capítulo 145 - Terça-feira
Mercedes manda Marta chamar a polícia para pren-
der Andreas, mas ele consegue escapar. Janaína pede 
Raimundo em casamento. João recebe a orientação 
da emissora para entrevistar Manu no Onda Cavada. 
Álamo revela na entrevista para Moana que desco-
briu que o nome verdadeiro de Andreas é Galdino. 
Janaína deduz que Jerônimo está envolvido no golpe 
de Andreas.

Capítulo 146 - Quarta-feira
João e Janaína denunciam Jerônimo para a polícia. 
Jerônimo é convocado para depor. Ticiano pensa em 
usar a pintura corporal feita por Gisela como sua mar-
ca registrada. Ticiano pergunta a Gisela se ela gosta-
ria de ser sua maquiadora pessoal. Gertrudes procura 
João e se apresenta como irmã de Galdino. Jerônimo 
flagra Vanessa se preparando para fugir.

Capítulo 147 - Quinta-feira
Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro para dona 
Odélia desaparecer. Vanessa explica a Jerônimo que 
a sentença de João foi anulada. João mostra para 
Janaína a foto de Jerônimo com Galdino como pro-
va de que os dois se conheciam. Giovana comunica 
a João que ele foi inocentado. Manu e João se abra-
çam emocionados e comemoram a decisão da justiça.

Capítulo 148 - Sexta-feira
Madá tem uma visão de João perseguindo Jerônimo. 
Moana constrange Manu, chamando atenção para sua 
gravidez. João e Manu se beijam. Ticiano e Gisela co-
memoram o gol do Brasil na Copa de 94 e acabam se 
beijando. Janaína e Raimundo comemoram seu casa-
mento e a liberdade de João. Manu e João reatam o 
namoro. 

Capítulo 149 - Sábado
Quinzinho acompanha Dandara ao médico e se emo-
ciona ao escutar o coração do bebê. Jerônimo avi-
sa a Vanessa que ela terá que ir à TeleVendão pegar 
o dinheiro do cofre. Moana revela a João que existe a 
possibilidade de o bebê não ser dele. Moana garan-
te a Manu que não aconteceu nada entre ela e João. 
Vera e Jofre flagram Vanessa na TeleVendão. 

Capítulo 49 - Segunda-feira
Antero incentiva Maria da Paz a ter atenção com o interes-
se de Régis na compra de uma nova casa. Rock inventa 
uma desculpa para justificar a aproximação de Téo. Régis 
sugere que Maria da Paz compre a mansão no nome 
de Josiane. Vivi estranha o comportamento de Camilo. 
Começa a cerimônia de casamento e Camilo humilha Vivi 
na igreja.

Capítulo 50 - Terça-feira
Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja com 
Chiclete. Josiane e Régis sentem ciúme um do ou-
tro. Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo humi-
lha Fabiana, que jura se vingar do rapaz. Silvia fla-
gra Márcio e Kim juntos. Eusébio conta para Gina que 
herdou uma fortuna. Chiclete e Vivi decidem ficar jun-
tos. Kim anuncia que Vivi ganhou mais seguidores 
nas redes sociais. Camilo ameaça Vivi.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Márcio se desculpa com Silvia e pede Kim em namo-
ro. Chiclete chega à casa de Vivi e reconhece o local 
da foto de Cosme. Chiclete conhece a família de Vivi 
e questiona a namorada sobre Kim. Márcio diz a Maria 
da Paz que não pode comprar a mansão. Rock fala 
com Agno sobre Josiane e o empresário conclui que 
a moça tem um relacionamento secreto.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão 
para a filha. Chiclete conta a Evelina que deixará de ser 
matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Maria da Paz 
se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Agno 
anuncia que quer se separar de Lyris e pede que Cássia 
decida com qual dos dois quer morar. Maria da Paz flagra 
Régis no quarto de Josiane.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Régis e Josiane despistam Maria da Paz. Fabiana dei-
xa a casa de Vivi e afirma que as duas são inimigas. Zé 
Hélio flerta com Beatriz. Fabiana se instala na construto-
ra e Otávio alerta Agno sobre a ambição da moça. Lyris 
contrata Amadeu para cuidar de seu processo de divór-
cio. Vivi pede Chiclete em casamento. Rock tem uma 
ideia para desmascarar Josiane.

Capítulo 54 - Sábado
Lyris contrata um investigador para descobrir se Agno 
tem outra mulher. Vivi anuncia que se casará com 
Chiclete e Otávio pensa em montar um negócio para os 
dois. Régis e Josiane tentam convencer Maria da Paz a 
comprar a mansão mostrada por Gilda. Abel tenta beijar 
BritneyAmadeu liga para Maria da Paz. Chiclete descobre 
que Cosme encomendou a morte de Vivi.

Capítulo 60 - Segunda-feira
Exército Sírio em enorme quantidade se aproxima. 
Acabe diz a Hannibal, Barzilai e Adad que eles são três 
vezes maiores e Hannibal sugere que recuem.. Acabe 
é consolado por Aisha. O rei Bem-Hadade exige os ser-
vos do palácio, as esposas de Acabe e os bens do rei 
em troca de não atacá-los. Acabe recusa fazer acor-
do com Bem-Hadade. Bem-Hadade recebe a notícia 
de que Acabe não obedecerá suas exigências. A ten-
da dos soldados sírios é atingida por flechas de fogos.

Capítulo 61 - Terça-feira
Acabe e os soldados israelitas atacam o acampamen-
to sírio e eles se desesperam e fogem. Acabe come-
mora a vitória sobre os sírios e bebe vinho. Barzilai vol-
ta para casa e é recebido por Queila e Baruch. Eliseu 
volta para casa e encontra com Hannah. Eliseu confes-
sa que ia até Samaria para se encontrar com Jezabel. 
Hannah fica decepcionada. Micaías se casa com 
Raquel. Jezabel aparece na cerimônia de casamento 
de Micaías e surpreende a todos. Jezabel diz a Acabe 
que quer dar uma festa e ele concorda. Ela pede que te-
nha mais vinho de Nabote. Hannibal vai até Tadeu e diz 
que a rainha fará uma festa e convidou ele e sua família.

Capítulo 62 - Quarta-feira
Tadeu recusa o pedido de Jezabel. Hannibal diz que é uma 
ordem. Bem-Hadade diz ao general Abbas e o capitão 
Hazel e Naamã que não se conforma em terem perdido 
a batalha contra Israel. Jezabel diz à Dido que ela pagará 
seu castigo na festa. Dido fica petrificada. Naamã se infil-
tra na taberna de Phinéas e colhe informações sobre o trei-
namento dos soldados através de Joana e Sidônio e eles 
não percebem. Jezabel adentra a sala do trono belíssima 
e caminha imponente. Todos os convidados voltam seus 
olhares para a rainha. Tadeu não consegue disfarçar a ad-
miração por ela. Jezabel sorri e vai na direção de Tadeu.

Capítulo 63 - Quinta-feira
Jezabel olha para Tadeu que desvia o olhar. Jezabel 
agradece a todos por comparecerem ao palácio. E 
faz um agradecimento à família Nabote. Jezabel não 
aceita a desfeita. Jezabel faz outro pronunciamento e 
pede que Queila se aproxime. Aisha defende Queila de 
Jezabel. Jezabel pede perdão à Queila e todos ficam 
desconfiados. Jezabel pede para Dido se aproximar e 
diz que tem mais um comunicado. Jezabel oferece Dido 
como serva para o casal Barzilai e Queila. Jezabel fala 
com Tadeu na cozinha do palácio sobre a possibilida-
de do filho que ela está esperando ser dele. Os dois se 
aproximam quase se beijando quando Hannah aparece.

Capítulo 64 - Sexta-feira
Nabote pede perdão à Hannah pelas atitudes de 
Tadeu. Hannah vai até os aposentos de Jezabel. Dido 
diz à Queila que está sendo punida por Jezabel por ter 
se deitado com Acabe. Hannibal leva uma mensagem 
do rei Bem-Hadade em que os sírios esperam para a 
batalha. Tadeu agradece à Joana pela hospedagem na 
taberna. Acabe e os soldados avistam o imenso exér-
cito de Bem-Hadade. Micaías diz a Acabe que seu pai 
tem uma mensagem de Deus para ele. Acabe pergun-
ta a Inlá se Israel sucumbirá na batalha.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a 
mudanças em função da edição das novelas e podem 
não ser enviados pela emissora.

Fábricas de Cultura abrem inscrições 
para ateliês artísticos do 2º semestre

Procura por recreação? Quer 
descobrir e desenvolver habi-
lidades artísticas? As Fábricas 
de Cultura da Zona Norte de 
São Paulo, estão com inscrições 
abertas para ateliês. São diver-
sas linguagens, como: música, 
artes visuais, multimeios, cria-
tividade e tecnologia, literatura, 
circo, dança e teatro, com aulas 
no segundo semestre. Todas as 
atividades são gratuitas e ofe-
recidas para crianças e jovens 
até 21 anos. As inscrições de-
vem ser feitas na recepção de 
cada unidade e recomenda-se li-
gar antes para checar o número 
de vagas disponíveis. Confira os 
principais destaques:

A Fábrica de Cultura Bra-
silândia oferece iniciação ao te-
atro para crianças de oito a 12 
anos e coral de mulheres para a 
faixa etária de 14 anos adiante. 
A linguagem teatral será apli-
cada aos pequenos nas quartas 
e sextas, das 9 às 11h45, entre 
7 de agosto e 29 de novembro, 
oferecendo 25 vagas. O coral fe-
minino, com 20 vagas cada mó-
dulo (I e II), será desenvolvi-
do em parceria com o projeto 
Memórias do Bairro pelas quin-
tas-feiras, das 18 às 20 horas, 
em duas opções de datas: 8 de 
agosto a 3 de outubro; e 10 de 
outubro a 28 de novembro. 

Na Fábrica de Cultura Ja-
çanã, os aprendizes de 8 a 16 

anos podem trabalhar a coorde-
nação motora, coletividade, cria-
tividade e flexibilidade no ate-
liê de capoeira e brincadeiras de 
roda. São 20 vagas e será realiza-
do pelas quartas e sextas-feiras, 
de 7 de agosto a 29 de novembro, 
das 9 às 11h45. O ateliê de foto 
e vídeo: memórias coletivas en-
sinará as técnicas de construção 
de sites gratuitos como espaços 
para o público contar as histó-
rias (próprias e/ou de morado-
res) das comunidades próximas 
à Fábrica de Cultura Jaçanã. 
Voltada às pessoas a partir de 14 
anos, a atividade abre 15 vagas 
e será toda quarta-feira, de 7 de 
agosto a 27 de novembro, das 14 
às 17 horas.

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha integra 

HQ, mangá, pintura, escultura 
e gravura em aulas de terças e 
quintas, 6 de agosto a 28 de no-
vembro, das 9 às 11h45. Com 25 
vagas disponíveis, a turma de 
8 a 12 anos passará pela parte 
teó rica e prática de modelagem, 
entalhe e pintura em diferentes 
materiais, entre eles, argila, su-
cata e concreto celular. Em tri-
lha de figurino e acessórios, por 
meio de pesquisa e experimen-
tação, os aprendizes vão costu-
rar e customizar peças com ma-
teriais recicláveis. O objetivo é 
produzir vestimentas de diver-
sos estilos e épocas. Esse ateliê 
é voltado ao público a partir dos 
14 anos com aulas pelas quar-
tas, de 7 de agosto a 27 de no-
vembro, das 18h30 às 21h30.

A Fábrica de Cultura Brasi-
lândia está localizada na Ave-
nida General Penha Brasil, 
2.508. Para mais informações li-
gue: (11) 3859-2300.

A Fábrica de Cultura Jaçanã 
está localizada na Entrada 1: 
Rua Raimundo Eduardo da 
Silva, 138 - Entrada 2: Rua 
Albuquerque de Almeida, 360. 
Para mais informações ligue: 
(11) 2249-8010.

Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha está localizada na 
Rua Franklin do Amaral, 1.575. 
Para mais informações ligue: 
(11) 2233-9270 ou acesse o site: 
www.fabricasdecultura.org.br

Foto: Kachi

Inscreva-se! Aulas gratuitas, 
oferecidas para crianças e jovens

Jeduca abre inscrições para 3º Congresso 
Internacional de Jornalismo de Educação

Estão abertas as inscri-
ções para o 3º Congresso Inter-
nacional de Jornalismo de Edu-
cação. Organizado pela Jeduca, 
associação que reúne os jornalis-
tas que cobrem o setor no Brasil, 
o evento este ano abordará o pa-
pel da imprensa em um cenário 
de disputa com outras fontes - 
nem sempre confiáveis - de in-
formação, tais como as redes so-
ciais. Também estará em pauta 

a atuação dos repórteres de edu-
cação no atual ambiente político. 
Interessados em participar po-
dem conhecer a programação e 
se inscrever pelo link congresso.
jeduca.org.br.

O evento será realizado no 
Colégio Rio Branco, em São 
Paulo, nos dias 19 e 20 de agos-
to, das 9 às 18h30, e é organizado 
em três pilares: o jornalismo na 
era da desinformação, educação 

midiática e novos e antigos tópi-
cos da pauta em educação.

Inscrições no congresso. 
jeduca.org.br - Valores: estudantes 
de jornalismo R$20,00; associados 
Jeduca R$ 40; jornalistas não as-
sociados, assessores de comunica-
ção, educadores e outros R$80,00. 
O 3º Congresso Internacional de 
Jornalismo de Educação acon-
tece no Colégio Rio Branco, na 
Avenida Higienópolis, 996.


