
São Paulo, 6 de setembro de 2019 - Página 5- Imóveis

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 6/9 a 12/9

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma am-
pliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir financeiramente. Tome novas decisões. Acredite 
em si. Você vai ter a sensação de que nada estará acon-
tecendo ao seu redor, e até vai gostar desta tranquilidade.

Supere o seu mau humor porque muitas serão suas chan-
ces de sucesso, quer no campo profissional, quer no fi-
nanceiro. Você sentirá que este período que você atra-
vessa, será de felicidade, pois as dificuldades do amor já 
serão coisas do passado, graças à posição de Vênus.

Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pre-
tenda realizar neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá 
resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será 
reconhecida e recomendada por alguém, hoje.

Deverá evitar discussão, atritos e disputas com autorida-
des, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos 
declarados e rivais. Por outro lado, o momento promete 
êxito em novas associações e no trabalho.

Sua vontade de vencer na vida estará exaltada. Os negó-
cios deverão lhe trazer lucros, o trabalho será progressivo 
e a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação 
material. Você estará mais autoconfiante e terá grandes 
chances de encontrar sua alma gêmea.

Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa 
amada. O trabalho lhe trará satisfação e os negócios ten-
dem a render bons lucros. Mas lembre-se de que o seu or-
ganismo tem limites que devem ser respeitados.

Você está vivendo um período que muito o favorece. Faça 
tudo para evitar atritos, discussões e cenas de ciúme. 
Boas notícias à tarde e novos conhecimentos e bons re-
sultados para o futuro. Otimismo é um fator real para o su-
cesso. O trânsito da Lua fortalecerá o seu lado espiritual.

Excelente período para novos empreendimentos e bons 
lucros na compra e venda de bens móveis e imóveis. Não 
deixe que o desânimo torne as coisas mais difíceis para 
você. Extraia da sua vida tudo o que não faz parte da sua 
natureza.

Com respeito à carreira, você será favorecido profissional-
mente por pessoas que irão reconhecer a sua dedicação, e 
com isso, notícias, aparentemente exageradas ou formula-
das com o intuito de pressioná-lo, deverão ser pura e sim-
plesmente desacreditadas. Esteja alerta para o que vier.

Período positivo para as suas atividades artísticas e tudo 
que está relacionado com as artes de um modo geral. Os 
lucros e os negócios através do esforço empreendido no 
trabalho deverão aumentar. As influências dos luminares 
Lua e Sol prometem êxito.

Indícios de excelentes contatos com pessoas de bom nível 
cultural. Aproveite tal oportunidade para tirar algum pro-
veito. Inteligência clara, e forte magnetismo pessoal. Evite 
discutir com quer que seja. Bom para a vida doméstica.

Período em que, se usar sua inteligência, conseguirá so-
lucionar os mais difíceis problemas. Vida romântica cheia 
de compreensão. A sua natureza está mais sociável, e po-
derá contar com uma boa dose de sorte, inclusive para jo-
gos de loterias.

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 138 - Segunda-feira
Almeidinha afirma a Laila e Jamil que Dalila 
não representa mais perigo para os dois. 
Almeidinha e Zuleika desconfiam da relação en-
tre Péricles e Cibele. Mamede confunde Bóris 
com seu pai. Padre Zoran revela a Rogério que 
se declarou para Missade. Santinha questio-
na Rania sobre o assassinato de Aziz, e Fauze 
ouve.
 
Capítulo 139 - Terça-feira
Santinha confidencia a Rania que guardou a 
caixa com a arma em seu quarto para protegê
-la, e Fauze ouve tudo. Bóris cuida de Mamede, 
e todos se emocionam. Norberto teme per-
der sua empresa. Bruno diz que sente orgu-
lho de ser o novo pai de Martin. Camila garan-
te a Rania que contará a verdade sobre a morte 
de Aziz.
 
Capítulo 140 - Quarta-feira
Rania tenta impedir Camila de contar a verdade à 
Polícia. Laila questiona Almeidinha sobre a pos-
sibilidade de proteger Rania da fúria de Dalila. 
Letícia afirma a Benjamin que os dois devem con-
tinuar separados, pois teme a reação das pesso-
as. Fauze descobre que foi Camila quem atirou 
contra Aziz. Dalila revela a Fauze que ele não é fi-
lho de Aziz.
 
Capítulo 141 - Quinta-feira
Fauze fica transtornado com as revelações de 
Dalila. Valéria propõe uma reunião com Camila e 
o advogado dela na casa de Rania. Camila pede 
perdão a Laila por tê-la denunciado a Aziz no pas-
sado. Amin alerta Youssef sobre a situação de 
Dalila. Miranda toma o depoimento de Rania para 
construir a defesa de Camila. Youssef chega ao 
Brasil. Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia 
se beijam. 
 
Capítulo 142 - Sexta-feira
Youssef diz que ajudará Dalila, mas exige que 
ela se case com ele. Péricles e Cibele acham 
graça de seu envolvimento, e tentam enten-
der o que sentem um pelo outro. Mágida acei-
ta passar uma noite na casa de Aline e se sensi-
biliza com a alegria da filha. Rogério diz a Eva e 
Bóris que os dois não perderão sua loja. Mágida 
aceita morar com Aline e Caetano. Gabriel vol-
ta ao Brasil e diz que revelará todos os crimes 
de Dalila.
 
Capítulo 143 - Sábado
Gabriel revela os crimes de Dalila para Almeidinha 
em uma acareação. Teresa conforta Norberto, 
que sofre com a perda de seus bens. Fauze sofre 
com sua mentira e pede ajuda a Santinha. Elias 
conversa com Helena, que se prepara para dei-
xar o país. Teresa anuncia a Bruno que ele ga-
nhou um prêmio de fotografia. Começa o julga-
mento de Dalila.

Capítulo 37 - Segunda-feira
Luan defende Alice de Waguinho e desiste de ser 
amigo do rapaz. Patrick beija Gabriela, que deixa 
claro que eles são apenas amigos. Paloma avisa a 
Ramon que jantará com Alberto. Eric planeja com 
Diogo fazer uma campanha na internet para der-
rubar Jesse Júnior. Paloma e Alberto encontram 
Diogo e Eric no restaurante. Sinistro surpreende 
Waguinho ao dizer que eles roubarão Alberto.

Capítulo 38 - Terça-feira
Sinistro sugere que Stefany siga Paloma para saber 
onde ela trabalha. Francisca descobre que Luan pre-
cisa arrumar um emprego. Alberto confessa a Paloma 
que tem vergonha de como agiu com Eric no passa-
do. Mario revela a Nana que armou o piquenique para 
eles reviverem sua história. Mario e Nana se beijam.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Nana diz a Mario que o beijo que aconteceu entre eles não 
mudará sua vida. Nana confidencia a Gisele que beijou 
Mario. Gabriela mente para Paloma, dizendo que dormirá 
na casa de Michelly. Silvana dá novos conselhos a Mario 
para conquistar Nana. Waguinho pede a Sinistro para não 
participar do assalto à mansão. Sinistro rende Paloma.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Paloma e Alice se assustam ao ver que Waguinho está 
entre os assaltantes. Marcos descobre que Jesse Júnior 
perdeu mais da metade dos seguidores. Patrick estranha 
ao ver Gabriela conversando com Eugênia. Ameaçada, 
Paloma põe os assaltantes para dentro da mansão. 
Batista, Leila e Bezinha são rendidos pelo grupo. Sinistro 
amedronta Paloma se ela não mostrar o cofre. Alberto fin-
ge não conseguir abrir o cofre e ataca Sinistro.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Paloma protege Alberto de Sinistro. Ramon fica sa-
bendo que Gabriela dormiu na casa de Vicente e pede 
explicações à enteada. Jesse Júnior diz a Marcos que 
o vídeo que fizeram com ele é falso. Léo avisa a Nana 
e Marcos sobre o assalto à mansão. A Polícia chega 
à mansão. Diogo acusa Paloma e Antônio de serem 
cúmplices dos bandidos.

Capítulo 42 - Sábado
Paloma e Antônio são obrigados a depor na delegacia. 
Marcos diz a Ramon que tem certeza de que Paloma 
é inocente. Nana avisa a Marcos que o estado de saú-
de de Alberto pode ser grave. Paloma consola Alice. 
Diogo diz a Nana que pretende que Paloma e Antônio 
sejam presos. Marcos comunica a Ramon que quer 
conversar com Paloma.

Capítulo 97 - Segunda-feira
Maria da Paz pede que Amadeu a ajude a manter 

seu nome em sua nova confeitaria. Bill engana Jô. 
Argemiro sugere que Camilo procure por Amadeu 
para esclarecer a história sobre os Ramirez e os 
Matheus. Cássia pede que Agno arrume uma na-
morada. Linda aconselha Beatriz a reatar com 
Otávio. Cornélia anuncia à família que ganhou na 
loteria. Rael conta a Camilo sobre o passado de 
Chiclete. Jô aceita investir seu dinheiro com Bill.

Capítulo 98 - Terça-feira
Jô transfere seu dinheiro para Bill, e Téo a incen-
tiva. Kim dispensa Márcio para ficar com Paixão. 
Eusébio acusa Cornélia de ter roubado seu di-
nheiro. Régis diz a Roma que deseja saber se é 
o pai de Arthur. Kim discute com Jô. Sílvia faz su-
cesso com suas fotos na internet. Camilo conta a 
Vivi o que descobriu sobre o passado de Chiclete. 
Fabiana chantageia Jô.

Capítulo 99 - Quarta-feira
Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana. 
Camilo estranha o comportamento de Vivi ao fa-
lar sobre o passado de Chiclete. Evelina incenti-
va Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe 
que Otávio volte a morar em sua casa. Régis procu-
ra Maria da Paz e garante que assumirá a paternida-
de de Arthur, caso se confirme. Téo questiona Jô so-
bre Fabiana.

Capítulo 100 - Quinta-feira
Jô tenta despistar Téo em relação a Fabiana. Maria 
da Paz se emociona com a atitude de Régis. Otávio 
decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que 
reconquistará Otávio. Camilo interroga Fabiana so-
bre Chiclete. Fabiana demite Tonho e Jenifer. Rock 
percebe o clima entre Agno e Leandro. Téo e Rock 
insistem para que Agno repasse a comissão do fal-
so investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio 
não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre 
que perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da 
Paz sofre um assalto e conhece Joana.

Capítulo 101 - Sexta-feira
Joana ajuda Maria da Paz. Jô se desespera ao per-
der todo o seu dinheiro. Camilo afirma a Rael que 
reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma 
desculpa para Beatriz. Leandro propõe um novo 
encontro com Agno. Cássia e Merlin desabafam 
um com o outro. Kim e Márcio decidem passar um 
tempo juntos. Régis afirma que não reatará com 
Jô. Jô pede dinheiro emprestado a Ellen. Maria 
apresenta Joana a Rock.

Capítulo 102 - Sábado
Rock e Joana trocam elogios e Maria da Paz pro-
voca o rapaz. Lyris se preocupa com a proximida-
de de Cássia e Merlin. Jô decide vender a man-
são. Agno aprova o jantar oferecido por Leandro. 
Cássia visita Agno e se incomoda ao ver o pai 
com Leandro. Agno afirma a Jô que ela deverá 
vender a mansão por menos dinheiro do que a 
comprou. Téo alerta Maria da Paz sobre a situa-
ção de Jô. Camilo chega a Rio Vermelho. Maria 
da Paz procura Jô.

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

“Feminismos em pauta” e novo monólogo de 
Gregório Duvivier são destaques no Sesc Santana

No final de semana dos dias 7 
e 8 de setembro, às 18 horas, rola-
rá no Sesc Santana o show even-
to “Grupo Rumo - Universo”, um 
grupo com mais de 45 anos de for-
mação. Construído por 10 jovens 
estudantes de São Paulo, o Grupo 
Rumo, que anos depois foi um 
dos mais importantes ícones da 
Vanguarda Paulista. Agora, com 
nove integrantes está de volta 
com o disco “Universo”, lançado 
pelo Selo Sesc. Não recomendado 
para menores de 12 anos, ingres-
sos: R$ 12 (credencial plena), R$ 
20 (meia entrada) e R$ 40 (intei-
ra). Vendas online, venda presen-
cial nas unidades do Sesc SP.

Durante o período de 8 de se-
tembro a 13 de outubro, domin-
gos, às 14 horas, o Sesc Santana 
oferece o espetáculo infantil “ A 
Vida Secreta das Fraldas”, com 
a atriz Andi Rubistein. Sozinha 
no palco, a atriz representa as di-
ferentes mães espalhadas pelo 
mundo que tornam as tarefas 
mais cotidianas possíveis em ma-
gia. A peça tem como objetivo sur-
preender o público por meio da 
utilização de objetos cotidianos e 
pela criação de histórias que apre-
senta para reflexão. Toda a ação 
se passa dentro de uma lavande-
ria e transporta a plateia para o 
universo mágico da possibilidade 
da transformação. Evento livre, 
gratuito para crianças menores 
de 12 anos. Ingressos: R$ 17,00 
(inteira), R$ 8,50 (meia), R$ 5,00 
(credencial plena).

Nos dias 10 a 13 de setem-
bro, rolará no Sesc Santana 
duas turmas de vivência com o 
tema “Bateroterapia”, na terça e 
quinta-feira, das 9 às 10h30, e as 
quartas e sextas-feiras das 13 às 
14h30. As aulas serão exercícios 
rítmicos com baquetas, coorde-
nados pelo metrônomo com um 
toque de alongamento funcional, 
incluindo alguns passos da “dan-
ça rítmica”. Através dos exer-
cícios conseguiremos melhorar 
habilidades mentais, consciên-
cia corporal, coordenação moto-
ra, equilíbrio, racio cí nio, reflexos 
e etc. Evento gra tuito, recomen-
dado para maio res de 59 anos.

Nos dias 10 a 26 de setem-
bro, rolará no Sesc Santana a 
oficina de “Estamparia em te-
cido com técnicas de estêncil”, 
todas as terças e quintas-feiras, 
das 14 às 17 horas. O curso tem 
por objetivo capacitar o aluno a 
criar e produzir as máscaras de 
estêncil, produzir padrões de es-
tamparia e imprimir tecidos que 
poderão ser utilizados em dife-
rentes tipos de produtos, como 
almofadas, ecobags e outros. 
Evento livre e gratuito.

Nos dias 10 a 31 de setembro, 
rolará no Sesc Santana turmas 
de dança com o tema “Pelvika 
- estudos sobre pélvis”, todas 
as terças e quintas-feiras, das 9 
às 10 horas, e as quartas das 20 
as 21h45. O curso é um convite 
para se dançar a partir do centro 
do corpo, mover e estudar minu-
ciosamente a anatomia pélvica, 

incluindo a estrutura óssea e 
muscular. O movimento pélvico 
é guia para trazer conhecimen-
to sobre si, performatividade aos 
corpos, reflexão e potência sobre 
esta parte do corpo. É um convi-
te a descer até o chão e entender 
porque a pélvis ainda é tão es-
quecida e desejante. Evento gra-
tuito, recomendado para maio-
res de 16 anos. 

No dia 11 de setembro, quar-
ta-feira, às 19h30, o Sesc San tana 
promove um importante debate 
sobre “Litera tura Afrobrasileira 
e o Afrofutu ris mo”, com a pre-
sença de Lu Ain Zaila, Fábio 
Kabral e Karo lina Desireé. O de-
bate tem a intenção de pensar na 
escrita afrofuturista e a literatu-
ra brasileira e em como ela ins-
pira e faz pensar sobre os rumos 
da literatura negra especulativa.  
Evento livre e gratuito.

No dia 13 de setembro, sex-
ta, às 19h30, o Sesc Santana 
promoverá o evento “DE I 
GENERADAS 5: Feminismos 
em pauta” com o intuito de rea-
lizar um sarau sobre “Batalha 
Dominação”. A Dominação é uma 
batalha de rap improvisado para 
mulheres cis, pessoas trans e não-
binárias. Acontece as segundas-
feiras no Largo São Bento e conta 
com a participações de MCs de to-
das as regiões de São Paulo e tam-
bém de outros estados. Para esta 
edição, as atividades serão inicia-
das com discotecagem e microfo-
ne aberto para o público presen-
te que queira se apresentar. Na 
sequên cia irá acontecer as apre-
sentações de músicas/poesias dos 
MCs convidados, abrindo assim 
um momento de troca e conheci-
mento da arte dos mesmos. A ba-
talha vai acontecer com o primeiro 
tema de cada round sendo levado 
pela organização, e segundo e ter-
ceiro round será tema livre suge-
rido pelo público presente. Evento 
gratuito, não recomendado para 
menores de 12 anos. 

Entre os dias 13 de setem-
bro a 20 de outubro, sextas e sá-
bados às 21 horas e domingo às 
18 horas, o Sesc Santana ofere-
ce o espetáculo teatral ‘Sísifo’, 
Inspirado no mito grego - do ho-
mem que carrega diariamente 
sua pedra morro acima para vê- 
la rolar ladeira abaixo e come-
çar tudo de novo. O texto conec-
ta a mitologia ao caótico mundo 
hiperconectado e ao Brasil dos 
memes. Tal panorama aparece 

em 60 cenas curtas, assinadas 
por Gregório Duvivier e Vinícius 
Calderoni neste trabalho que 
marca o início da parceria des-
tes dois artistas multifacetados. 
Após pré-estreia no Festival de 
Curitiba e temporada no Rio de 
Janeiro, a montagem desembar-
ca na capital paulista, no Sesc 
Santana, para curta temporada. 
A produção é de Andréa Alves, da 
Sarau Agência, responsável pela 
idealização dos premiados ‘Elza’ 
e ‘Suassuna - O Auto do Reino do 
Sol’. Não recomendado para me-
nores de 16 anos. Ingressos: R$ 
40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia), 
R$ 12,00 (credencial plena).

No dia 14 de setembro, sába-
do, às 19 horas, o Sesc Santana 
promoverá o evento “DE I 
GENERADAS 5: Feminismos em 
pauta” com a presença de Joana 
Queiroz. A ideia do show é ter 
como ponto de partida o conceito 
de “Homem-Orquestra”, um mú-
sico que se apresenta sozinho e se 
responsabiliza por todos os ins-
trumentos presentes, a Mostra de 
Joana traz músicas de Caetano, 
Zé Miguel e Jorge Mautner, além 
da produção de mulheres que se 
enquadram numa noção simi-
lar de independência e polivalên-
cia em palco. A ideia é não mera-
mente apresentar um paralelo da 
produção feminina nesse tipo de 
performance, mas destacar a for-
ça presente na apresentação solo 
de uma mulher que, aqui, se ex-
põe ao olhar externo desacompa-
nhada e, ainda assim, completa. 
Evento livre e gratuito.

Até o dia 5 de novembro, será 
exibido no Sesc Santana uma 
Mostra Cinematográfica. As ses-
sões rolarão todas as terças-feiras, 
no horário das 20 horas. A Mostra 
aborda a questão da identidade 
e dos direitos junto à exposição 
“Raiz, Memória e Humanidade”, 
trazendo à tona lutas sociais de 
grupos populacionais vulnerabili-
zados pelo contexto sociopolítico 
do país e pelo Estado. Composta 
por 10 filmes brasileiros com te-
mas sociais relevantes e contem-
porâneos, contará com sessões 
seguidas de bate-papo com me-
diação da Taturana Mobilização 
Social. O filme a ser passado nessa 
terça-feira, dia 10 de setembro é o 
Ex-Pajé. Evento livre e gratuito.
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Com estreia marcada para 13 de 
setembro no Sesc Santana, ‘Sísifo’ 

marca a parceria entre o ator e 
Vinícius Calderoni

Foto: Lucas Hallel

O show contará com a presença 
única de Joana Queiroz

Festival Artes do Mundo chega 
ao Shopping Center Norte

Até o dia 15 de outubro, 
das 10 às 22 horas, o Shopping 
Center Norte recebe a 1ª edi-
ção do Festival Artes do Mundo, 
reali zada pela MICA - Mostra 
Internacional de Cultura e Arte-
sa nato. A Mostra inédita apre-
senta arte e diversas opções de 
compras de artesanato mundial. 
Artesãos e representantes de di-
versos países participam do even-
to, que proporciona o intercâm-
bio de culturas e a possibilidade 
dos visitantes adquirirem mais 
de 3 mil produtos vindos dos cin-
co continentes. Turquia, Tunísia, 
Índia, Indonésia, Rús sia, Quênia 
e Brasil apresentam seus artesa-
natos proporcionando uma ver-
dadeira viagem por essas nações.

O que você pode encontrar?

Índia - Echarpes, pashmi-
nas e instrumentos tribais.

Turquia - Itens exóticos e 
cabalísticos como lustres, taças 
com bordas em ouro e o famoso 
Olho Turco.

Quênia - Joias feitas em di-
versos materiais, esculturas de 
madeira, pulseiras, máscaras, 
peças da cultura Massai (a tribo 
guerreira mais famosa da África) 
e estampas em batik (técnica de 
desenho com cera quente sobre o 
tecido, tingido na sequência).

Brasil - Artesanato da Ser-
ra da Man tiqueira, como óleos es-
senciais, mel e muito mais. Tam-
bém é pos sível encon trar algumas 
delícias do Rio Grande do Nor te, 
como a conhecida rapadura batida 
embrulhada na casca da cana, e as 
castanhas de caju.

Cultura e sustentabilidade

Um dos diferenciais do 
Festival é unir a cultura à 

sustentabilida-
de. Por meio do 
seu projeto ar-
quitetônico, o 
evento cria es-
paços com vi-
são socioam-
bientais. Seus 
mobiliários e 
e m b a l a g e n s 
são de mate-
riais recicláveis 
ou de reuso. E 
a utilização da 
cor amarela, presente como base 
criativa, integra à divulgação da 
Campanha Setembro Amarelo.

O Festival Artes do Mundo 
acontece na Praça de Eventos 

Central do Shopping Center 
Norte que está localizada na 
Travessa Casalbuono, nº 120 - 
Vila Guilherme. Para mais in-
formações: www.micaeventos.
com.br
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Festival Artes do Mundo, realizada pela MICA - 
Mostra Internacional de Cultura e Artesanato

OS GUARDIÕES DO SER 
de Eckhart Tolle (Editora Alaú-
de), Eckhart Tolle nasceu na 

Alemanha, onde passou os pri-
meiros 13 anos de sua vida. 
Depois de se formar pela Uni-
versidade de Londres, tornou-
se pesquisador e supervisor da 
Universidade de Cambridge. 
Quando tinha 29 anos, uma pro-
funda transformação espiri tual 
mudou o curso de sua vida de 
forma radical. Os anos seguintes 
foram dedicados ao entendimen-
to, à integração e ao aprofun-
damento desta transformação, 
que marcou o início de uma in-
tensa jornada interior. Nos últi-
mos anos ele tem atuado como 
conselheiro e mestre espiritual, 
trabalhando com pequenos gru-
pos na Europa e na América do 
Norte. Ele mora em Vancouver, 
no Canadá, desde 1996.


