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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 9/8 a 15/8

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Fase em que se não precaver, facilmente poderá ver-se 
envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe 
digam respeito.

Muito bom momento para fazer novas experiências científi-
cas ou psíquicas para a assinatura de contratos e as diver-
sões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar 
novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas 
atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. 
Cuide de sua aparência.

Benéfica influência astral para tratar de questões sociais 
pendentes, para lucrar em negócios iniciados anterior-
mente e a sua prosperidade profissional. Contudo, as dis-
putas no lar deverão ser evitadas.

Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, ativida-
des ou de residência. Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos 
os sentidos, e cuide de sua saúde e moral.

Todos os assuntos importantes, particularmente os de or-
dem financeira, se tratados com interesse e inteligência, 
obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aven-
turas o esperam. Procure moderar o fumo.

Este é um ótimo período, pois tudo indica que obterá êxi-
to, em negócios ou questões ligadas ao comércio de ma-
teriais de ensino, de um modo geral. Sucesso social, pro-
fissional e amoroso.

Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas 
qualidades intelectuais e artísticas. O momento é favorável, 
amparando-o no campo profissional e financeiro. Período 
positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo.

Nada de imprevidência, poderá estragar suas possibilida-
des de ser bem sucedido neste momento. Quando a Lua 
se encontra em bom aspecto como agora para você, deve 
analisar suas boas chances profissionais.

Pense positivamente e não se intimide diante das dificulda-
des que terá neste momento. Haja conscientemente, que 
conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. 
Êxito romântico e em negócios com o sexo oposto.

Não é uma fase propícia aos negócios arriscados ou no-
vos. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteli-
gência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chan-
ces, no terreno profissional e amoroso.

Período em que terá sucesso em tudo que está relaciona-
do com o ensino e a educação de crianças, jovens e mes-
mo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e mui-
to sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

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

Capítulo 114 - Segunda-feira
Todos comemoram o resgate de Laila. Padre 
Zoran e Laila lançam o canal do Instituto Boas 
Vindas na internet. Rania se preocupa com Dalila. 
A vilã arma contra Almeidinha, e Gabriel teme o 
plano. Cibele pergunta a Camila sobre Valéria. 
Helena se incomoda com o comportamento de 
Elias. Todos se arrumam para ir ao passeio suge-
rido por Péricles. Gabriel anuncia a Dalila que ar-
mou um flagrante para Almeidinha.
 
Capítulo 115 - Terça-feira
Gabriel garante a Dalila que a denúncia con-
tra Almeidinha será feita. Helena chega ao pas-
seio, e Missade se irrita. Abner e Latifa sofrem lon-
ge um do outro. Eva fica triste ao descobrir que 
Omar foi embora. Hussein se aproxima de Helena. 
Todos contemplam a vista da natureza no passeio 
com Péricles. Cibele sente a presença de Davi, e 
Benjamin e Martin se preocupam. Camila se ma-
chuca e Valéria a ajuda. Souza encontra as dro-
gas plantadas por Gabriel e dá voz de prisão a 
Almeidinha.
 
Capítulo 116 - Quarta-feira
Almeidinha afirma que foi vítima de uma arma-
ção e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza 
promete a Almeidinha que investigará seu caso. 
Cibele conta para Rania sobre suas sensações 
com Davi. Fauze confronta Dalila sobre a pri-
são de Almeidinha. Miguel e Caetano incentivam 
Santinha a se afastar de Fauze, mas Rania diz 
confiar no rapaz. Benjamin se declara para Letícia 
e a beija. Rania, Laila e Jamil concluem que Dalila 
está mentindo sobre a paternidade do bebê.
 
Capítulo 117 - Quinta-feira
Jamil e Laila pensam em como provar que o filho 
de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se con-
verter ao judaísmo e Abner comemora. Geraldo 
afirma a Eva que comprou sua floricultura com 
documentos fornecidos por Omar. Laila vai ao la-
boratório onde Dalila fez o exame de DNA. Aline 
e Caetano recebem a autorização para serem 
os padrinhos afetivos de Salma. Cibele tem uma 
ideia para ajudar Almeidinha. Péricles oferece um 
contrato para Teresa cantar no exterior, mas sem 
Jean. Eva sofre ao constatar o golpe aplicado por 
Omar. Gabriel flagra Valéria tentando acessar o 
computador de Norberto. Jamil e Hussein abor-
dam Calpúrnia.
 
Capítulo 118 - Sexta-feira
Jamil e Hussein checam o apartamento de 
Calpúrnia, de onde se vê a casa de Almeidinha. 
Gabriel provoca Valéria, que acaba descobrindo 
a senha de Norberto. Zuleika acredita que Letícia 
está interessada em um rapaz mais jovem. Laila 
pede ajuda a Benjamin para investigar Fernando. 
Calpúrnia mostra a Jamil e Hussein fotos dos ho-
mens que armaram o flagrante para Almeidinha. 
Valéria se abre com Camila. Teresa termina o ro-
mance com Jean e aceita o convite de Péricles 
para a turnê internacional. Jamil apresenta as pro-
vas da inocência de Almeidinha para Evandro e 
Tomás. 
 
Capítulo 119 - Sábado
Jamil, Hussein e Calpúrnia explicam a Evandro 
e Tomás como conseguiram as provas. Elias e 
Helena discutem. Aflito com as desconfianças de 
Laila, Fernando procura Gabriel, que o aconselha 

a deixar o laboratório e sumir por uns tempos. 
Laila confronta Fernando, que confessa ter adul-
terado o exame de DNA do bebê de Dalila. 
Um informante da polícia alerta Gabriel sobre 
a possível libertação de Almeidinha. Letícia e 
Benjamin pensam um no outro. Souza anuncia 
a Almeidinha que ele está livre. Jamil e Laila con-
frontam Dalila.
 

 
Capítulo 13 - Segunda-feira
Marcos pede para conversar com Paloma. 
Paloma descobre que Marcos irá morar na 
mansão de Alberto. Diogo questiona Mário so-
bre Nana. Alberto expulsa Silvana de sua casa. 
Thaíssa sugere que Evelyn se esforce para cha-
mar a atenção de Felipe. Vicente incentiva Ramon 
a deixar Gabriela treinar no time. Marcos promete 
a Silvana que a Prado Monteiro editará seu livro. 
Silvana arma para Marcos e finge para os fotógra-
fos que o editor a pediu em casamento.

Capítulo 14 - Terça-feira
Silvana diz a Marcos que o casamento dos dois 
será bom para a imagem da editora. Ramon dei-
xa Gabriela treinar no time. Nana fica surpresa de 
saber que Paloma influenciou a decisão do pai. 
Diogo ameaça Gisele ao perceber que a aman-
te armou para Nana flagrá-los juntos. Ramon não 
gosta de ver Paloma no carro de Marcos.

Capítulo 15 - Quarta-feira
Paloma exige que Ramon confie nela para que os 
dois continuem juntos. Nana se surpreende com 
Diogo quando ele sugere que o casal tenha um 
filho. Marcos estranha ao ver Paloma e seu pai 
na quadra da escola de samba. Silvana Nolasco 
é anunciada pelo diretor da escola como a nova 
rainha de bateria e algumas pessoas da comuni-
dade reprovam. Silvana chama Marcos e Alberto 
para subirem ao palco com ela.
 
Capítulo 16 - Quinta-feira
Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu 
com Paloma. Paloma samba com Alberto na ca-
deira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon 
sente ciúmes. Ester defende Ramon para Paloma. 
Waguinho é cobrado pelo bandido. Silvana se de-
clara para Marcos. Elomar avisa a Francisca que 
um microscópio do laboratório sumiu. Ramon 
pede para conversar com Marcos e Alberto.
 
Capítulo 17 - Sexta-feira
Alberto e Marcos aceitam as desculpas de 
Ramon. Nana diz ao pai que ele não está em con-
dições de decidir sobre a própria vida. Os exames 
de Alberto mostram que a doença está estável. 
Nana conta a Ramon que Paloma e Marcos tive-
ram um caso. Leo aconselha Ramon. Francisca 
vê Waguinho na companhia de bandidos. Ramon 
se depara com Francisca no meio dos bandidos e 
defende a professora. 
 
Capítulo 18 - Sábado
Waguinho avisa a Francisca que não quer sua aju-
da. Ramon ampara Francisca. Antônio vê Ramon 
no carro com Francisca e tira conclusões equivo-
cadas. Francisca se encanta por Ramon. Pablo 
percebe que Silvana está apaixonada por Marcos. 
Paloma e Alberto surpreendem os funcionários da 
Prado Monteiro ao chegarem à editora. Silvana 
causa constrangimento ao invadir a sala da dire-
toria onde estão Alberto e Paloma.

 
Capítulo 73 - Segunda-feira
Maria da Paz se desespera ao saber do incêndio 
no depósito da fábrica. Jô confessa a Régis que 
foi ela quem encomendou o incêndio. Vivi conta a 
Chiclete que sua casa lhe despertou lembranças. 
Lyris consegue a guarda de Cássia. Antero aler-
ta Amadeu sobre o incidente na fábrica de Maria. 
Lucas chantageia Jô. Beatriz conversa com Téo 
sobre Merlin. Téo pede ajuda a Rock para desco-
brir os segredos de Jô. Amadeu apoia Maria e os 
dois se beijam. Jô encontra com Lucas.

Capítulo 74 - Terça-feira
Jô volta para casa e Evelina desconfia. Maria da 
Paz e Amadeu falam sobre seus sentimentos. 
Rock afirma a Téo que Jô mente para ele. Camilo 
investiga a morte de Lucas. Jô finge apoiar Maria. 
Márcio informa a Maria que ela não tem como pa-
gar seu empréstimo. Otávio desconfia que Agno 
tenha usado Fabiana. Jô sugere que Maria pas-
se a fábrica para seu nome. Maria da Paz pede 
ajuda a Antero sobre a simulação da negociação 
com Jô. Jô assina o contrato da fábrica de bolos.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Régis e Evelina temem que Maria da Paz tenha se 
precipitado ao passar a fábrica para o nome de 
Jô. Zé Hélio e Rock ajudam Téo a acessar o celu-
lar de Jô. A pedido de Rock, Agno abriga Leandro 
em seu apartamento. Antero diz a Maria que o re-
gistro do contrato já está feito e a fábrica está ofi-
cialmente no nome de Jô. Rock descobre que Jô 
tem um relacionamento com Régis.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Rock afirma a Zé Hélio que precisa contar a Maria 
da Paz sobre Jô e Régis. Kim invade o apartamen-
to de Márcio e se intromete entre o rapaz e Silvia. 
Jô se incomoda com o afastamento de Régis. 
Leandro conversa com Chiclete sobre Agno. Silvia 
e Kim decidem sair com Márcio. Gilda vai ao mé-
dico e confessa a Amadeu que mentiu sobre seu 
estado de saúde. Otávio e Agno se unem contra 
Fabiana. Rock procura Maria da Paz.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas a empre-
sária expulsa o rapaz de sua confeitaria. Lyris e 
Tonho ficam juntos. Otávio expulsa Fabiana da 
construtora. Fabiana se aproxima de Sabrina e a 
apresenta a Vivi. Rock revela a Téo sobre o Jô e 
Régis, e o fotógrafo pensa em se vingar. Téo e 
Rock falam com Maria da Paz.

Capítulo 78 - Sábado
Téo passa mal e não consegue revelar a verda-
de sobre Jô para Maria da Paz. Sabrina se ofere-
ce para ser assistente de Vivi. Jô exige que Régis 
a encontre em seu quarto. Lyris discute com Agno 
por causa de Cássia. Agno convida Rock para 
sair com ele e Cássia. Gilda descobre que con-
tinua doente e Amadeu afirma que ficará ao lado 
da esposa. A família de Britney insiste para que 
ela conte a verdade para Abel. Cornélia encontra 
o dinheiro de Eusébio e planeja apostar na lote-
ria. Maria demite Fran. Fabiana chantageia Otávio. 
Cássia questiona a amizade de Rock e Agno. 
Maria da Paz flagra Jô e Régis juntos.

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

Estudantes da Etec de Pirituba 
participam de documentário
Alunos da Escola Técnica Es

tadual (Etec) Profª Drª Doroti 
Quiomi Kanashiro Toyohara, lo
calizada no bairro de Pirituba, na 
Capital, estão no documentário “O 
Silêncio dos Homens”. Investigação 
sobre as dores, sofrimentos, obstá
culos, omissões, qualidades, rique
zas e processos de mudança dos 
homens, o filme tem estreia pre
vista para o segundo semestre de 
2019. Assista ao trailer no link: 
https://www.youtube.com/watch? 
time_continue=264&v=UzWyx_
TcPmQ ou procure no youtube: 
Trailer | Documentário “O Si
lêncio dos Homens”.

Desde março, por meio do 
projeto Plano de Menino, estu
dantes da Etec participam, volun
tariamente de rodas de conversa 
quinzenais  mediadas por psicó
logos, jornalistas e advogados, en
tre outros profissionais  sobre 
temas como: masculinidade, vio
lência contra mulher, carreira, 
relacionamentos e o papel do ho
mem na construção de uma socie
dade com mais equidade. Um dos 
encontros, com 20 meninos e 5 
meninas, foi filmado e incluído no 
longametragem com entrevistas.

“A gente pôde documentar 
como as questões de gênero são 
trabalhadas com os estudantes 

no ambiente escolar e mostrar 
como os jovens estão inseridos 
nesse tema, quais são as dificul
dades e incertezas sobre a mas
culinidade”, avalia o diretor do 
filme, Ian Leite. “Também é im
portante debater esse movimento 
de transformação e conscientiza
ção começando desde cedo.”

Alunas da Etec já participam 
do projeto Plano de Menina há 
três anos. De acordo com a dire
tora da unidade, Eliane Malteze, 

além da melhora no desempe
nho acadêmico. Nesse período 
foi possível perceber que elas es
tão mais conscientes das possi
bilidades profissionais e do lugar 
da mulher na luta pelo fim das 
desigualdades. “Já dá para no
tar que os meninos também co
meçam a entender seu papel na 
sociedade, temos menos comen
tários machistas e sexistas, as 
relações entre eles melhoraram 
muito.”

Foto: Reprodução/Monstro Filmes

Alunos da Etec e a jornalista Viviane Duarte participaram
do documentário “O Silêncio dos Homens”

Cursos de: Cabeleireiro, Manicure,  
Depilação, Designer de sobrancelha, 

Auto Maquiagem

Av. Tucuruvi, 955/957 
Térreo - Tucuruvi

F: 2952-7648 / 2262-4271

Rua Leite de Morais, 130 
Santana

F: 2976-8828

SCOLA SUPERIOR DE
ABELEIREIROS NONAKA

Tribunal de Justiça de São Paulo recebe 
exposição do Memorial da Inclusão 

sobre a luta das pessoas com deficiência
Fruto de parceria entre a 

Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, atra
vés do Memorial da Inclusão, o 
Tribunal de Justiça por meio da 
comissão de acessibilidade e inclu
são recebe a exposição “Memorial 
da Inclusão: os caminhos da pes
soa com deficiência” e pode ser vi
sitada até 18 de agosto de 2019, 
de segunda a sexta das 12h30 às 
18 horas, no Palácio da Justiça de 
São Paulo. Entrada gratuita.

A Mostra, composta por 12 
(doze) painéis, é um recorte da 
primeira exposição de longa du
ração pensada para itinerar em 
outros espaços, e retratar a his
tória e a memória do movimento 
social da pessoa com deficiência.

O objetivo principal é ge
rar reflexão sobre a diversida
de da condição humana, com 
foco no movimento social. Para 
que as pessoas com deficiência 
que não conhecem a história do 
movimento se beneficiem desta 
perspectiva e melhorem a com
preensão do momento atual em 
direção ao futuro. Com as ver
sões itinerantes e também com 
versão virtual, a exposição visa 

incentivar discussões sobre o 
tema “pes soas com deficiência”, 
no que se refere às questões so
cioculturais relacionadas ao pre
conceito e respeito à diversidade.

A exposição permanente do 
Memorial da Inclusão está loca
lizada na sede da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, e estará aber
ta para visitação de segunda a 

sextafeira das 12h30 às 18 ho
ras, na Avenida Auro Soares de 
Moura Andrade, 564  Portão 10 
 Barra Funda.

A Exposição itinerante: “Me
morial da Inclusão: Os Ca minhos 
da Pessoa com Defi ciência” está 
no Palácio da Jus tiça do Estado 
de São Paulo que está localiza
do na Praça da Sé, s/nº  Centro 
Histórico de São Paulo.

Foto: Divulgação

“Memorial da Inclusão: os caminhos da pessoa com deficiência”, 
estará disponível para visitação até o dia 18 de agosto

Linha Efeito Gel de 
Colorama coleção outono/

inverno 2019 

Colorama Efeito Gel, com 
tecnologia que promete 10 dias 
de cor intensa e brilho gel, con
quistou fãs Brasil a fora já no 
primeiro lançamento em agosto 
de 2018. Após o sucesso das duas 
últimas coleções, que juntas tra
zem 24 nuances, a marca traz 
mais seis cores que vão compor 
a coleção outono/inverno 2019. 

São seis novas cores de com
binação harmônica e versáteis 
para também serem usadas o 
ano inteiro. Opções que vão dos 
tons mais claros aos mais es
curos para agradar a todas as 
consumidoras e combinar com 
qualquer peça do guardaroupa. 

Nude Desejo, Cinza do Mo
mento, Malva Misterioso, De 
Repente, Paixão, Encontro às 
Escuras e Marrom da Riqueza 
são os nomes quentes e seduto
res das seis novas nuances da 
coleção.

E para garantir os 10 dias 
de cor intensa e brilho gel, im
portante estar com as unhas 

preparadas de base Colorama e 
seguir os 2 passos da linha Efeito 
GEL: Passo 1  aplicar duas ca
madas da cor escolhida e Passo 2 
 finalizar com o Top Coat Brilho 
Diamante. Para garantir o efei
to de “unhas recém feitas” é re
comendado a aplicação do Top 
Coat a cada três dias como ma
nutenção da cor e do brilho gel.

Além disso, as novas cores 
trazem todos os benefícios da 
linha, como: fácil remoção, se
cagem sem necessidade de ex
posição à luz UV e um pincel ex
clusivo com 300 cerdas tipo flat, 
que melhor se adapta ao forma
to das unhas. Os esmaltes tam
bém são ideais para qualquer 
tipo de unha, natural ou posti
ça, garantindo o mesmo brilho.

A coleção fará parte do port
fólio fixo da linha, e assim como 
todos os produtos da marca, são 
dermatologicamente testados. 
Ainda, sua fórmula é livre dos 
principais ingredientes poten
cialmente alergênicos: formal
deído, dibutilftalato, resina de 
formaldeído e cânfora.

Preço sugerido: R$ 7,90 co
res e R$ 8,90 Top Coat.

Foto: Divulgação


