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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 28/11 a 5/12

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Período em que sua mente estará bastante alerta para ob-
ter novas e valiosas informações em relação aos amigos. 
As boas vibrações dos astros causarão algumas modifi-
cações no seu comportamento, deixando-o menos tenso 
e mais alegre.

Alguém da sua família poderá lhe dar valiosas sugestões 
ou orientações neste período. Dia promissor de felicidade 
sentimental e harmonia doméstica. Não estranhe se você 
sentir vontade de modificar alguns setores de sua vida.

Período em que fará muitas relações, mas encontrará pou-
cas pessoas que o compreenderão. Entretanto, terá suces-
so em novas empresas, nas especulações e nos negócios 
de vulto. Lucros inesperados poderão vir nesta fase. Longa 
conversa com um amigo poderá acontecer neste dia.

Período neutro para a vida sentimental e amorosa. Haverá, 
também, muitas dificuldades que só serão solucionadas 
com bastante trabalho, otimismo e perseverança. Medite 
um pouco sobre os seus problemas, uma vez que agindo 
assim, você sentirá gradativamente, ideias novas surgirem.

Supere o seu mau humor, assim, evitará atritos, que poderiam 
terminar em discussões inúteis. Evite isso, porque muitas se-
rão suas chances de sucesso, no campo profissional, e no fi-
nanceiro. Necessidade de ser mais amado e mais compreendi-
do. A expectativa e a ansiedade estarão invadindo o seu interior.

Seja mais profissional nestes próximos dias. Use de tato 
e inteligência para influenciar os superiores. Período neu-
tro para os nativos de seu signo, com alguns imprevistos 
no setor familiar.

Período em que poderá fazer empréstimos ou pedir au-
mento de vencimentos. Chance amorosa e social. Procure 
ser mais racional, pelo menos neste período. Tenha gran-
des ambições, mas aproveite os pequenos prazeres que a 
vida a todo o momento nos oferece. 

Os astros indicam que você estará em seu melhor perío-
do para o convívio social. As oportunidades de progresso 
nesse sentido ajudarão você a encontrar uma pessoa pe-
culiar. Procure evitar os compromissos arriscados. Não tra-
te nada com pessoas desconhecidas.

Bom período para viagens curtas. Grandes chances de desta-
car-se nos jogos, na vida pública, nos esportes, na loteria e nos 
sorteios. Aproveite as vibrações dos astros e procure agir sem-
pre com justiça e verdade. Todavia, continue zelando pela saú-
de e prevenindo-se contra acidentes e inimigos ocultos.

Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que 
surgirão agora. Pleno êxito financeiro, público, particular, le-
gislativo. Cuidado para não entrar com tudo em um relacio-
namento que depois poderá mostrar-se tempestuoso. Use a 
sua compreensão íntima para lidar melhor com as pessoas.

Todas as suas possibilidades de êxito, estarão conjugadas 
hoje. Dê mais atenção às pessoas conhecidas para de-
senvolver com sucesso qualquer transação. Continue com 
suas atividades sem esperar reconhecimento.

Lucros em negócios relacionados com a terra e propriedades de um 
modo geral. Os transportes também estão favorecidos, bem como via-
gens por via aérea. As dificuldades serão solucionadas. Favorecidas 
as suas atividades com o público. No amor, uma nova fase.

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 54 - Segunda-feira
Começa a transfusão de sangue de Alfredo para 
Júlio, que agradece ao filho. João e Shirley acre-
ditam que Inês perdoará os dois. O corpo de 
Júlio é velado pela família e amigos. Marcelo avi-
sa a Mabel da morte de Júlio. Almeida desaba-
fa com Clotilde. Zeca conta a Olga, Candoca e 
Dona Maria sobre o falecimento de Júlio. Emília 
e Afonso confortam Lola. Dona Maria e Zeca che-
gam para o enterro de Júlio. Mabel apoia Carlos. 
Inês decide deixar a Bahia.

Capítulo 55 - Terça-feira
Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília fla-
gra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o 
repreende. Olga e Candoca se surpreendem com 
Justina. Almeida se entristece quando Assad avi-
sa que a loja precisa de outro vendedor. Soraia 
culpa Karine por não conseguir se aproximar de 
Julinho. Alaor tenta animar Marion. João prende 
Inês em seu quarto. Olga se desespera ao ver 
Justina com Zequinha no colo.

Capítulo 56 - Quarta-feira
Zeca consegue tirar o filho do colo de Justina. 
Carlos comenta com Marcelo sobre sua cisma 
com Mabel. Lúcio consola Isabel. Soraia pro-
cura Julinho. Inês tem uma ideia para fugir de 
casa. Emília não gosta quando Adelaide decide 
sair para passear de carro. Osório não aceita que 
Alfredo trabalhe para ele. Adelaide quase atrope-
la Alfredo. Inês foge de seu quarto. Carlos conta 
para Mabel sua história com Inês.

Capítulo 57 - Quinta-feira
Alfredo leva o carro de Adelaide até a oficina de 
Osório. Inês consegue uma carona até o porto. 
Julinho começa a trabalhar com Almeida. Assad 
gosta de ver a cumplicidade entre Soraia e Karine. 
Lili se entristece ao saber que Julinho saiu com 
Soraia. Isabel discute com Clotilde. Isabel e Lúcio 
se beijam. Marion decide deixar São Paulo.
 
Capítulo 58 - Sexta-feira
Alfredo recebe uma carta de despedida de 
Marion, mas não a lê. Carlos descobre o segre-
do de Mabel. Soraia afirma a Isabel que irá con-
quistar Julinho. Clotilde tem uma alucinação com 
Almeida e fica nervosa. Alfredo e Adelaide se ani-
mam ao se encontrarem em uma reunião sobre 
política. Carlos chega em casa com Mabel e vai 
falar com Lola. Inês reencontra Afonso.
 
Capítulo 59 - Sábado
Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos 
avisa a Lola que falará com o pai de Mabel sobre 
o namoro dos dois. Carlos pensa em InêsNeves 
oferece sociedade a Zeca. Leontina se assusta 
com Justina, e Olga se irrita. Elias cobra de Lola 
uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o in-
cômodo de receber os filhos de Almeida. Clotilde 
sugere que Lola faça doces para vender. Lola 
tem um pesadelo. Carlos conversa com Josias. 
Almeida se oferece para falar com Elias. Inês vê 
Carlos com Mabel.

 
Capítulo 109 - Seguna-feira
Marcos fica intrigado com a revelação de Vera. 
Ramon e Francisca ganham o concurso de dan-
ça. Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é es-
sencial para a recuperação de Alberto. Francisca 
e Ramon decidem levar Alice, Gabriela e Peter 
para a viagem que ganharam como vencedores 
da dança de salão. Toshi e Léo dormem juntos. 
Alberto diz a Paloma que ela o faz ser uma pessoa 
melhor. Alberto recupera a memória. Marcos ques-
tiona Alberto sobre seus sentimentos por Paloma.

Capítulo 110 - Terça-feira
Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se re-
encontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e 
Marcos que o quadro de Alberto é grave Nana con-
fessa a Gisele que ama Mário e decidiu se sepa-
rar de Diogo. Isadora/Marcela Klein propõe a Nana 
e Diogo que o casal passe um fim de semana jun-
tos. Pablo avisa a Mário que o filho de Nana é dele.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Nana concorda em passar o fim de semana com 
Diogo. Silvana inventa uma desculpa para impedir 
Mário de encontrar Nana. Alberto se espanta ao ver 
Paloma sofrer por acreditar que Marcos irá deixá-la. 
Silvana se perde na mata. Alberto repreende Marcos 
por fazer Paloma sofrer. Marcos procura Paloma.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta para o 
Rio de Janeiro e revela a todos que é pai do filho de 
Nana. Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. 
Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquan-
to Jandira está fora do Rio. Gisele conta a Nana, na 
presença de Alberto, que foi amante de Diogo.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Nana e Alberto ficam chocados com as revela-
ções de Gisele e a expulsam da mansão. William 
volta para o Rio para desmascarar Diogo. Gisele 
se disponibiliza para desmascarar Diogo. Marcos 
demite Diogo. Diogo marca um encontro com 
Gisele, sem saber que ela se uniu a William e 
Fábio para desmascará-lo.

Capítulo 114 - Sábado
Fábio sugere pedir a ajuda de Thaíssa e Jeff 
para gravar um vídeo do encontro de Diogo com 
Gisele. Fábio demonstra desconfiança sobre 
Gisele. Yuri termina com Gisele. Chega o dia do 
desfile da coleção idealizada por Paloma e Nana. 
Pela internet, Gisele vê Diogo na transmissão do 
desfile de Paloma e teme que o advogado atente 
contra a vida de Alberto.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi so-
bre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica 

receosa quando Vicente a procura. Clóvis aconse-
lha Lurdes a aceitar a morte de Domênico. Lurdes 
visita o túmulo de Domênico, e Thelma apoia a 
amiga. Lurdes se emociona com a atitude de seus 
filhos. Danilo discute com Thelma e pede demis-
são do restaurante. Wesley questiona Magno so-
bre o desaparecimento de Genilson. Kátia revela 
a Lurdes que seu filho está vivo.

Capítulo 08 - Terça-feira
Magno conta sobre o acidente com Genilson, e 
Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afir-
ma a Vitória que não venderá seu restauranteEste-
la pressiona Raul, que despista a moça. Lídia con-
firma a Estela que Raul está apaixonado por Érica. 
Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul 
e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina. 
Estela procura Raul. 

Capítulo 09 - Quarta-feira
Vicente pede um adiantamento a Thelma. Kátia 
passa mal e acaba morrendo nos braços de 
Lurdes. Nuno contrata Danilo. Wesley investiga 
sobre o desaparecimento de Genilson e acredita 
que a polícia esteja envolvida na morte do rapaz. 
Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijan-
do. Lídia registra o beijo de Raul e Érica e aler-
ta Estela. Érica consegue conter o escândalo de 
Estela. Marconi arma um tiroteio para resgatar 
Sandro. Sandro protege Lurdes.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Danilo ex-
plica a Thelma que precisa aprender a ter auto-
nomia. Vicente assedia Betina, e Magno o en-
frenta. Lurdes confronta Marconi. Álvaro arma 
com Belizário e Vicente contra o restaurante de 
Thelma, e Amanda registra. Amanda nega o pedi-
do de Thelma para convencer Danilo a voltar para 
o restaurante. Danilo sai de casa. O restaurante 
de Thelma é interditado, e a mulher culpa Vitória. 
Vicente agride Betina. Thelma acusa Vitória, quan-
do Lurdes chega.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Lurdes interfere na discussão de Vitória e Thelma, 
que afirma à advogada que não desistirá de seu 
restaurante. Betina expulsa Vicente de sua casa. 
Eunice repreende Camila por sua atitude com 
Loyane. Davi conta para Miguel que terá um bebê 
com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval re-
conhece Thelma, e os dois se aproximam. Davi 
pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lurdes 
faça uma entrega para Marconi.

Capítulo 12 - Sábado
Lurdes aceita ajudar Sandro. Thelma grava víde-
os para Danilo. Danilo procura Amanda, que con-
versa com o ex-namorado sobre o estado de saú-
de de seu pai. Oliveira afirma que ele e a equipe 
apoiarão Thelma Sem se revelar, Amanda repassa 
informações a Davi e Guará. Verena descobre que 
está grávida, e Álvaro gosta. Os filhos de Lurdes 
a pressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo 
apoia Thelma. Lurdes despista Ryan e encontra 
Marconi. Betina diz a Magno que Míriam encon-
trou o assassino de seu irmão.

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

São Paulo, São Paulo Estado
No obelisco, a glória do passado
Tua terra sem fronteira
A “Pátria Livre“ a Capital tem voz primeira

Nos verdes horizontes, o cafezal
A riqueza em teu belo litoral 
Paulista a tua história está presente
A primeira Vila de São Vicente

Olhai os Campos de Piratininga, e veja lá
Bartira, João Ramalho e Bandeirante
O desafio adiante,
A Constituição, manifesto paulista
Com fibra seguem firmes passos
O verde e amarelo em teus braços 
Paulista, em teu solo sagrado
Planta, povoa, enaltece nosso Estado.

Do lpiranga, o brado libertou
O “Guarani” e “Catorze Bis”, mundo encantou

Bandeira do Estado Brasileiro
Tem o País bem no teu peito
O lábaro com listras deslumbrantes
Lembram os caminhos bandeirantes
Abre a cortina, olha lá no alto
É Nobrega e Anchieta no planalto
Salve, salve! Gigante industrial!
Do “Pátio do Colégio à grandeza nacional!”

São Paulo, São Paulo Estado
Do “Sítio Encantado”! São Paulo!

tomgonzaguinhamk@gmail.com
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Fábrica de Cultura Brasilândia 
comemora o Kwanzaa em dezembro

O Kwanzaa é uma celebra-
ção afro-americana que faz par-
te da cultura da diáspora africa-
na e que preza pela valorização 
da comunidade, das crianças e 
da vida. De 26 de dezembro a 
1º de janeiro, são acesas sete ve-
las de cores diferentes, uma por 
dia. Isso porque o Kwanzaa se 
baseia em sete princípios fun-
damentais: Umoja, que signifi-
ca unidade; Kujichagulia, que 
representa a autodeterminação; 
Ujima, que simboliza o trabalho 
coletivo e a responsabilidade; 
Ujamaa, que designa a econo-
mia cooperativa; Nia, que deno-
ta propósito; Kuumba, que sim-
boliza a criatividade; e Imani, 
que manifesta a fé.

Inspirada na riqueza des-
ta cultura, a Fábrica de Cultura 
Brasilândia, traz uma programa-
ção especial no final do ano para 
comemorar o Kwanzaa. Todas 
as atividades serão na bibliote-
ca, das 14h30 às 16h30. Na ter-
ça-feira, 3/12, Traços Ancestrais 
propõe uma análise de nossos 
traços, trazendo a reflexão sobre 
quem somos e de onde viemos, a 
partir de fotos dos próprios par-
ticipantes. Entender a plurali-
dade da nossa ancestralidade e, 
a partir disso, nos fortalecer en-
quanto comunidade.

Aplicando os princípios 
Kuumba e Ujamaa, Faça você 
Mesmo propõe uma ofici-
na com materiais recicláveis 
na sexta-feira, 6/12. Além de 
exercitar sua criatividade, os 

participantes podem utilizar os 
produtos finais como possibi-
lidade de aumentar sua renda. 
E na quarta-feira, 11/12, falare-
mos sobre autocuidado através 
do cultivo do bem estar e dos sa-
beres ancestrais, tendo em vista 
o princípio Imani - o qual prega 
que devemos ter fé em nós mes-
mos, acreditando na multipli-
cidade e criatividade individu-
al. Preservando e entendendo 
de onde viemos, a oficina Corpo, 
Ervas e Autocuidado propõe 
a manipulação de ervas para 
criação de um incenso natural. 
Todas as atividades acontecem 
na biblioteca:

Traços Ancestrais (20 vagas)
3/12 - Terça-feira

Podcast Biblioteca
4/12 - Quarta-feira

Faça você Mesmo (15 vagas)
6/12 - Sexta-feira

Trilhando propósitos (20 vagas)
10/12 - Terça-feira

Corpo, Ervas e Autocuidado (15 
vagas)
11/12 - Quarta-feira

Brincando e Aprendendo!
12/12 - Quinta-feira

A Fábrica de Cultura Bra-
silândia está localizada na Ave-
nida General Penha Brasil, 
2.508.

Foto: Divulgação

Serão diversas atividades baseadas nos princípios da celebração afro-americana

Desenho-desafio e mais brincadeiras 
incentivam a coletividade nas 

bibliotecas das Fábricas de Cultura
Aquecendo para as férias de 

fim de ano, as bibliotecas das 
Fábricas de Cultura oferecem 
diversas brincadeiras em de-
zembro, com foco no público in-
fantil e seus familiares.

A biblioteca da Fábrica de 
Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
inicia a programação. A criati-
vidade e diversas narrativas se-
rão incentivadas e praticadas em 
Criando Marionete, no dia 3 de 
dezembro, terça-feira, às 15 ho-
ras. Neste encontro, cada partici-
pante confecciona uma divertida 
marionete para criar as próprias 
histórias e brincadeiras. 

Já pensou em desenhar sem 
lápis nem papel, sem enxer-
gar ou com partes inusitadas 
do corpo? Em Desenho-desafio, 
frequentadores da Vila Nova 
Cachoeirinha descobrem manei-
ras divertidas e imprevisíveis de 
criar ilustrações envolvendo o 
corpo e pela participação coleti-
va. A atividade ocorre em 12 de 
dezembro, quinta-feira, a par-
tir das 14h30. Desenho-desafio 
também passa pelas bibliotecas 
das Fábricas de Cultura Jaçanã 
e Brasilândia.

Na Fábrica de Cultura Jaça-
nã, a biblioteca promove um 
“esquenta” para as férias de 
verão em Jogos e Brincadeiras 
Tradicionais! Pula corda, ama-
relinha, queimada, entre outros 
jogos tradicionais, e ao mesmo 
tempo em que valorizam a prá-
tica coletiva, são exercitados no 
dia 12 de dezembro, das 14h30 

às 16h30. 
A seguir, todas as datas, ho-

rários, classificação indicativa e 
número de vagas de cada ativi-
dade. Não é necessária inscrição 
para participar e toda a progra-
mação é gratuita. Chegue mais 
e aproveite as brincadeiras.
Biblioteca - Fábrica de Cul-
tura Vila Nova Cachoei ri-
nha - Endereço: Rua Franklin 
do Amaral, 1575 - Vila Nova 
Cachoeirinha

Criando Marionete 
3/12 - terça-feira - 15 às 17 horas
Faixa Etária: maiores de 10 
anos / Vagas: 15

Brincando e Cantando 

6/12 - sexta-feira - 14 às 16 horas
Aqui, a proposta é conhecer e via-
jar pelos estados brasileiros por 
meio das brincadeiras e cantigas 
de roda. Venha se divertir com 
sua família e amigos, ao mesmo 
tempo em que conhece mais sobre 
a diversidade cultural do Brasil.
Faixa Etária: maiores de 8 anos 
/ Vagas: 30

Desenho-desafio
12/12 - quinta-feira - 14h30 às 
16h30
Faixa Etária: maiores de 6 anos 
/ Vagas: 20
Biblioteca - Fábrica de Cul-
tura Jaçanã - Entrada 1: Rua 
Raimundo Eduardo da Silva, 
138; Entrada 2: Rua Albu-
querque de Almeida, 360

Jogos e Brincadeiras Tra- 
 di cionais! 
12/12 - quinta-feira - 14h30 às 
16h30
Faixa Etária: livre / Vagas: 20

Biblioteca - Fábrica de Cul-
tu ra Brasilândia - Avenida 
General Penha Brasil, 2.508 

Desenho-desafio 
13/12 - sexta-feira - 14h30 às 
16h30
Faixa Etária: maiores de 6 anos 
/ Vagas: 20

As Fábricas de Cultura fun-
cionam de terça a sexta-feira, das 
9 às 20 horas, e finais de sema-
na e feriados das 12 às 17 horas 
- Para mais informações acesse: 
www.fabricasdecultura.org.br
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Em dezembro, crianças e seus familiares encontram diversas 
atividades lúdicas que incentivam ações criativas

Um bom jornal 
é você quem faz!

GLOSSÁRIO DE TERMOS 
DE FUTEBOL DE EDUAR-
DO ARAÚJO (Editora Disal), 
Obra inédita e original, refe-
rência no gênero. Nela, estão 
reunidos mais de 500 verbetes 
em português e em inglês e o 
que cada um significa. Dessa 
forma, termos como “banhei-
ra”, “chapéu” e “foz in the 
box” não serão mais um mis-
tério: é consultar esse glos-
sário e correr para o gol. 
Indispensável para tradutores, 
estudantes de inglês e demais 
interessados no mais popular e 
global dos esportes.


