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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Boas oportunidades de ganhos �nancei-
ros. Necessidade de diálogo na família.

Momento excelente para cuidar dos ne-
gócios. Ótimo para análise de estudos 
pro�ssionais.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Boas energias para inovações no trabalho. 
A intuição levará a novos caminhos.

Libra - 23 set a 22 out
Desempenhar tarefas facilitará o progres-
so. Procure discernir as amizades.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Coragem para chegar na meta desejada. A 
autocon�ança ajudará manter o equilíbrio.

Touro - 21 abr a 20 mai

Boa fase para parcerias no campo pro�s-
sional. Cortar os gastos desnecessários.

Leão - 21 jul a 22 ago

A con�ança mostrará o triunfo nos ne-
gócios. O diálogo familiar ajudará no 
equilíbrio.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Tomar decisões precipitadas haverá intri-
gas. Rever amizades do passado lhe fará 
bem.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Período de sobrecarga �nanceira. Tenha 
cautela. Dedicar-se a algum hobby lhe fará 
bem.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Emitir sugestões no trabalho resultará 
bons negócios. Sua e�ciência continua em 
alta. Aproveite!

Virgem - 23 ago a 22 set
O otimismo ajudará no desempenho pro-
�ssional. Trocar ideias fará bem para o con-
vívio familiar.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A conquista dependerá da sua força. Evitar 
pessoas negativas ao seu redor.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial) 
Interpretação das cartas do Tarô, Runas, Numerologia,  
Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô – on-line, através de vídeo  
(whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

De
27/8 a 

2/9

Por Naiá Giannocaro

As pessoas não cruzam nosso caminho por acaso
Elas sempre entram em nossas vidas com algum propósito, 
seja para testar, abençoar, completar e transformar nossas vi-
das e a nós mesmos, no melhor que poderíamos ser.

Os motivos para esse encontro são inúmeros. Existem as que 
entram para suprir alguma necessidade, auxiliar di�culdades 
no aspecto emocional ou espiritual, sendo uma benção em 
nossas vidas.  

Outras �cam apenas por um curto prazo, para nos ensinar a 
dividir, para aprendizados e crescimento, trazendo sabedoria 
e experiência, mostrando um caminho.

E também há aquelas que vêm para �car a vida inteira, nos 
ensinando a construir uma vida melhor, trazendo equilíbrio e 
colocando em prática tudo o que foi aprendido, utilizado em 
outras áreas da vida.

Algumas já se encontraram em outras vidas e hoje são produtos 
de outras existências e reencontraram – se para acertar algumas 
falhas do passado.

De todas as maneiras, essas pessoas têm um papel importante 
mediante nossas necessidades momentâneas.

Algumas �cam, outras vão, mas o importante é que deixam 
marcas para o crescimento espiritual e como ser humano. 

Capítulo 19 - Segunda-feira
Teresa questiona Pedro so-
bre a presença de Luísa em 
sua viagem. Pilar aconselha 

Samuel a deixar a casa de Olu para se afastar de 
Zayla. Luísa afirma a Teresa que preza o bem de sua 
família acima de tudo. Tonico teme que Pedro o re-
conheça. Celestina instiga a Imperatriz a pensar em 
uma forma de evitar a presença de Luísa. Samuel e 
Pilar têm sua primeira noite de amor.  

Capítulo 20 - Terça-feira
Pilar conta a Luísa sua noite com Samuel. Tonico 
se irrita ao saber que Pedro e sua comitiva ficarão 
na casa de Eudoro. Samuel pede Pilar em noivado. 
Pilar pede que Luísa entregue uma carta a Dolores. 
Nélio encontra Lota e Batista presos. Zayla se revol-
ta com o compromisso de Samuel e Pilar. Tonico sa-
bota a casa de Eudoro. Clemência volta e anuncia a 
Quinzinho que está grávida. Luísa pede que Samuel 
guarde segredo sobre seu romance com Pedro, e 
Pilar desconfia.
 
Capítulo 21 - Quarta-feira
Samuel e Luísa despistam Pilar. Teresa arma para 
tentar afastar Pedro de Luísa. Guebo questiona 
Pedro sobre o fim da escravidão. Germana e Licurgo 
se infiltram na Quinta e acabam presos no sarcófa-
go. Mariquinha atende ao convite de Teresa, sem 
saber que é uma armação para Pedro. Celestina co-
menta com Luísa sobre Mariquinha. Luísa vê quan-
do Mariquinha beija Pedro. Luísa comunica que de-
sistiu da viagem com a comitiva real. 
 
Capítulo 22 - Quinta-feira
Isabel e Leopoldina se revoltam contra Luísa, que 
não abre mão de sua decisão. Samuel decide aju-
dar Minervina a resgatar sua mãe. Lurdes conforta 
Nicolau, que acredita ter visto a múmia se mexer. 
Lota e Batista pedem que Nélio se case com a filha 
do tabelião. Borges vê Minervina na Pequena África 
e ameaça Lupita. Cândida tem um mau pressenti-
mento. Tonico se apresenta a Pedro.
 
Capítulo 23 - Sexta-feira
Pedro não reconhece Tonico, que fica frustrado. 
Teresa se encanta com Dolores. Borges prende 
Lupita. Pedro e Teresa se beijam. Guebo alerta Olu e 
Samuel para o sumiço de Abena e Baltazar. Samuel 
expulsa Lupita da Pequena África. Licurgo e Germana 
descobrem que Quinzinho está vendendo os imóveis 
de Vitória. Isabel tem um acidente, e Lurdes a ampa-
ra. Isabel admira Luísa. Pedro, Thereza, Celestina e 
Tonico são cercados por indígenas.
 
Capítulo 24 - Sábado
Jacira e Piatã prendem Tonico. Guebo sofre com a 
ausência de sua família. Teresa revela a identidade 
de Pedro a Jacira e Piatã, que contam que foram 
amigos de Dom Pedro I e Leopoldina. Lupita pede 
para se mudar para o cassino. Nélio tenta fugir para 
não casar com Nonarica, mas Lota e Batista o for-
çam a ficar. Luísa interpela Caxias sobre a situação 
de Abena e Baltazar. Cândida tem uma visão com 
Abena e Baltazar. 
 

Capítulo 37 - Segunda-feira
Luiza avisa a Pedrinho que 
a polícia recuperou uma das 
malas com o dinheiro dele. 

Antônia interroga  Júlio, e os dois trocam acusa-
ções. Prazeres passa mal ao saber da prisão de 

Júlio. Maria Pia e Malagueta se entregam à paixão 
e dormem juntos. Júlio fica surpreso ao saber, pelo 
advogado, que sua mãe pagou a fiança para solt á-
lo. Arlete pede perdão a Júlio.  

Capítulo 38 - Terça-feira
Júlio resiste em aceitar as justificativas de Arlete, 
que explica ao filho que sumiu para salvar a vida 
dele. Malagueta aceita dar abrigo a Mônica como 
amigo. Arlete pede garantias a Athaíde de que ela 
e a família não correm perigo. Athaíde pergunta a 
Arlete o que ela fez com as provas. Malagueta avi-
sa a Maria Pia que Sabine está se interessando por 
ele. Júlio chega ao Carioca Palace para assinar sua 
demissão.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Júlio é demitido do hotel por justa causa. Douglas 
entra no palco da boate para se apresentar, e é um 
sucesso. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar 
no escritório de Genebra a convite de Sabine. Eric e 
Luiza se casam. Pedrinho vai para a casa de Sabine. 
Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem aju-
dou Júlio no roubo.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Agnaldo diz à polícia que não sabe quem ajudou 
Júlio no roubo. Antônia e Domênico decidem inti-
mar Timóteo e Canivete. Sabine culpa Pedrinho por 
ter perdido o filho deles na época em que estava 
grávida. Eric convida Malagueta para ser seu asses-
sor pessoal. Dom e Dílson choram emocionados 
com a confirmação de que são irmãos. Júlio sai de 
casa. Athaíde pede a Timóteo que consiga o lau-
do e as fotos do inquérito do acidente de Mirella. 
Prazeres acusa Antônia de ter se envolvido com 
Júlio para investigar o roubo.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Mathias diz a Eric que o tratamento com Bebeth 
está evoluindo e que a levará para visitar o túmu-
lo da mãe. Eric aceita Domênico como detetive par-
ticular para investigar o roubo do hotel. Eric com-
bina com Domênico para investigar Agnaldo e 
Wanderley. Júlio sugere a Cíntia que alugue o quar-
to de Sandra Helena. Eric vai com Bebeth e Mathias 
visitar o túmulo de Mirella. Cristóvão chega à casa 
de Madalena com Dom. Sabine pede que Douglas 
demita Cristóvão.  

Capítulo 42 - Sábado
Douglas se recusa a demitir Cristóvão sem an-
tes falar com Eric. Timóteo diz a Athaíde que tem 
uma ideia para pegar a documentação que está� 
com Arlete. Agnaldo percebe que o segurança de 
Eric o está observando. Antônia chama Domênico 
para sair. Domênico trabalha disfarçado e desco-
bre, por Dilson, que Wanderley estava com ele no 
dia do roubo do hotel. Antônia e Domênico se bei-
jam. Sabine tenta negar a verdade sobre a família 
biológica de Dom, quando ele revela à mãe que 
Cristóvão é seu pai.

Capítulo 121 - Segunda-feira
Maria Marta faz um acordo 
com Cora para descobrir o 
esconderijo de José Alfredo. 

Xana aconselha Vicente a escolher entre Cristina 
e Maria Clara. José Alfredo explica seu novo pla-
no para Josué e manda que ele o execute o quan-
to antes. Orville fica encantado com o quadro que 

Salvador pinta de Helena. Maria Marta questiona 
Danielle sobre seu envolvimento com Maurílio. José 
Alfredo manda Cristina permitir que seu falso corpo 
seja exumado.
 
Capítulo 122 - Terça-feira
José Alfredo explica por que Cristina deve concor-
dar com a exumação. Danielle afirma a Maria Marta 
que não tem um caso com Maurílio. Com a ajuda 
de Cristina, José Alfredo conhece seus netos. Josué 
prepara o novo plano do Comendador. Naná desco-
bre que Luciano será adotado. Helena desconfia de 
Orville. Maurílio informa a Maria Marta que se muda-
rá para a mansão.
 
Capítulo 123 - Quarta-feira
Maria Clara confidencia a Vicente que acredita que 
seu pai esteja vivo. Cora decide investigar o bar de 
Manoel. Téo exige que Maurílio obrigue Maria Marta 
a lhe dar uma entrevista. José Pedro rouba o dia-
mante rosa de João Lucas. Maria Marta vai ao ce-
mitério. Naná tenta consolar Xana. Maria Ísis ouve 
Felipe falando com Enrico sobre a sabotagem feita 
no restaurante de Vicente. Maria Marta confirma que 
José Alfredo está enterrado.
 
Capítulo 124 - Quinta-feira
José Alfredo pede para Maria Ísis não contar a 
Vicente o que descobriu. Manoel arma um plano 
para enganar Cora. Maria Marta entrega os fios de 
cabelo que pegou no cemitério para Merival. José 
Pedro comenta com Amanda sobre a chantagem 
de Danielle. Maria Marta avisa que Amanda pode 
desenhar a nova coleção para a joalheria Império. 
Orientada por José Alfredo, Maria Ísis conta para 
Cláudio sobre a conversa entre Felipe e Enrico. 
Cláudio cria uma armadilha para Felipe. Chega o re-
sultado do exame de DNA do corpo de José Alfredo. 
Maurílio toma posse do quarto do Comendador.
 
Capítulo 125 - Sexta-feira
Maria Clara, José Pedro e João Lucas hostilizam 
Maurílio. Maria Marta confirma a morte de José 
Alfredo. Leonardo convida Amanda para represen-
tar Maria Marta na escola de samba. Maria Marta 
conta para Cora o resultado da exumação. Orville 
fala mal de Helena para Salvador. José Pedro ma-
nipula Cora e encontra o diamante rosa de Cristina. 
Luciano foge da casa dos pais adotivos e vai 
atrás de Xana. Arnoldão aconselha Xana a devol-
ver Luciano. Cristina percebe que o esconderijo de 
sua pedra foi alterado e pergunta a Cora por seu 
diamante.

Capítulo 126 - Sábado
Cora convence Cristina de que Sirlene roubou seu 
diamante. Maurílio ordena Maria Marta a dar uma 
entrevista para Téo. José Pedro conversa com um 
contrabandista. Cristina conta que foi roubada, e 
João Lucas descobre que seu diamante também 
desapareceu. Josué conta para José Alfredo que 
seus filhos foram roubados e ele desconfia de José 
Pedro. Xana afirma que lutará para adotar Luciano. 
Xênia e Pietro se preparam para estragar a festa de 
Juliane na quadra da escola de samba. Maurílio de-
nuncia José Pedro à polícia.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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A LÓGICA DO DESTINO, 
de Solange Bertão (Matrix Edi-
tora). Cada dia mais conheci-
da, a Constelação é um siste-
ma criado pelo terapeuta alemão 
Bert Hellinger. Ele percebeu 
que toda pessoa herda de seus 

antepassados não só caracterís-
ticas físicas e de personalidade, 
mas também emoções, numa es-
pécie de DNA emocional. Recebe, 
portanto, uma herança que in-
fluencia seus comportamentos e 
sentimentos. E assim, sem saber, 
acaba repetindo padrões de dores, 
perdas e sofrimentos. Todos nós 
fazemos isso por amor incons-
ciente aos nossos ancestrais, sem 
os quais não existiríamos. O obje-
tivo da Constelação – e deste livro 
– é nos ajudar a entender a ori-
gem das nossas dificuldades, ven-
do a quem estamos inconscien-
temente ligados na história da 
nossa família: pessoas com quem 
temos laços de sangue, familia-
res adotivos e até indivíduos com 
quem nossos antepassados tive-
ram vínculos significativos. Nesta 
obra, além de explicações sobre 
o funcionamento desse sistema e 
sua origem, são apresentadas his-
tórias reais de pessoas que com-
preenderam a “lógica de seu des-
tino” a partir da Constelação.

Sábados para ampliar o aprendizado 
e a cultura no Centro de Mídias SP
Neste sábado (28), o profes-

sor de História Alcides Guer-
reiro Parmezan inaugura o 
Atualidades com o tema “Você 
será cringe”, uma provocação 
divertida para apresentar um 
debate acerca da juventude e 
temporalidade, mundo do tra-
balho e perspectivas de reflexão 
cultural.

A proposta do Atualidades, 
voltado para estudantes do 
Ensino Médio, é trazer os as-
suntos mais relevantes que pau-
taram a mídia – imprensa es-
crita, TV e redes sociais – para 
fomentar a busca criteriosa pela 
informação. Outra particula-
ridade deste programa é a ar-
ticulação de diversas áreas de 
conhecimento, propiciando a 
sugestão de projetos pedagógi-
cos práticos nas escolas. 

Para os amantes da leitura, 
a professora de Filosofia Maria 
Fernanda Degan Bocafoli pre-
parou o Clube de Leitura CSMP 
especialmente para os alunos 
dos anos finais e Ensino Médio.

Para início dos grupos de 
discussão e análise coletiva, são 
propostos três livros sendo que 
um deles será escolhido por vo-
tação pelos participantes e dis-
cutido em dois encontros. O cri-
tério para seleção das obras leva 
em consideração: a temática, 
dando preferência às que tragam 
debate com a contemporaneida-
de e interesses dos estudantes; 
disponibilidade da obra nas bi-
bliotecas das escolas da rede; a 
disponibilidade para acesso on- 
line em domínio público (http://
www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/PesquisaObraForm.
jsp); a relevância na história da 
Literatura; e a adequação da 
obra à faixa etária dos estudan-
tes-alvo do projeto.

O estímulo à leitura propicia 
a ampliação e desenvolvimento 

do repertório cultural, o pen-
samento crítico e criativo, bem 
como a empatia e cooperação dos 
estudantes da rede pela possibili-
dade de conhecer outras pessoas 
e buscar compreender seus pon-
tos de vista com respeito, sem 
julgá-los. Os encontros do Clube 
de Leitura CMSP são quinze-
nais, das 12h30 às 13 horas. 

 
Confira a programação 

Atualidades  
Início em 28/8 das 12h30 às 13 
horas 
TV Educação e App CMSP: to-
dos os canais do Ensino Médio 
 
Clube de Leitura CMSP 
Início em 28/8 das 12h30 às 
13h10 
TV Educação e App CMSP: to-
dos os canais dos anos finais e 
Ensino Médio 
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Nova programação vai atender 
públicos diversos como pais 

e responsáveis de alunos, 
profissionais da rede, estudantes 
dos anos finais e Ensino Médio




