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OS

DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

com blend da casa e molho BBQ da casa,
aioli, rúcula, provolone, catupiry original,

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.



Corgi: Top Dog - Preso 
no canil, Rex vai precisar de toda 
a ajuda para retomar seu lugar 
como o favorito da Rainha
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Tradicional Festival de Sopas
da Ceagesp ganha mais uma
semana e vai até o dia 1o

Até este domingo (25), a cidade de São Paulo terá 
mais de 600 atrações gratuitas e em diversos pontos
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O NOSSO TRABALHO 
É CUIDAR DO SEU

Experiência, competência e perfeccionismo para 
reconstruir e cuidar do seu sorriso.

113672-4898    1195992-1195
CONTATO@ODONTOIMPLANT.NET.BR

@ODONTO_IMPLANT

WWW.ODONTOIMPLANT.NET.BR

Rua Clélia, 1.377 - Lapa

CRO: 16.682
responsavel 

técnico: André 
Carlos Livovschi

CROSP: 44.134

DIGA ADEUS A SUA DENTATURA!

ENTRE EM CONTATO


SORRISO NOVO 
EM ATÉ 3 DIAS!

Agora você pode! E o melhor de tudo é que em até 3 dias você pode ter um novo sorriso, função mastigatória, auto estima e 
convívio social. Nós, da OdontoimPlant utilizamos a técnica ALL ON FOUR uma técnica desenvolvida há aproximadamente 10 
anos que permite a solução de muitos casos, mais rápida, simples, menos traumática e que pode dispensar a necessidade de 

transplantes ou enxertos ósseo. É uma opção de tratamento muita atrativa! Venham nos conhecer e tirar suas dúvidas.

3672-4898    

Em uma parceria entre 
a Matilha Cultural e a 
Subprefeitura da Lapa, 
entre os dias 21 e 24 de 
agosto acontece no Centro 
Cultural Tendal da Lapa a 
“Mostra Cine Matilha no 
Tendal”. Com três exibições 
diárias e programação para 
todas as idades, o evento 
conta com fi lmes seleciona-
dos na 4ª Chamada Pública 
de Cinema Independente 
do Cine Matilha, que acon-
teceu em 2018. 

O projeto também conta 
com a parceria do Cartoon 
Network e da distribuido-
ra Imovision que trazem 
obras infantis e do circuito 
comercial.

Entre os fi lmes sele-
cionados pelo curador 
Tom Dutra, os blocos de 
projetos independen-
tes são compostos por 
diversos curtas-metragens 

produzidos nacionalmente. 
“Foi com muita satisfação 
que aceitei fazer parte da 
curadoria do Cine Matilha 
no Tendal. 

A inclusão de curtas inde-
pendentes na programação 
só traz benefícios para os 
dois lados: para o público, 
que tem a oportunidade 
de conhecer a produção 
nacional além do que se 
vê em circuito comercial, e 
para os realizadores, que 
têm mais uma vitrine para 
que suas obras cheguem 
a um público maior”, 
comenta Tom. “Unir esses 
fi lmes com “Deslembro”, 
“Como Nossos Pais” é 
muito gratifi cante. Além 
das animações de sucesso 
mundial “Irmão do Jorel” e 
“Oswaldo”, que têm fãs de 
diversas  idades”, comple-
menta ele.

A Mostra acontece dentro 

do circo montado no Cen-
tro Cultural Tendal da Lapa, 
tem sessões matutinas e 
vespertinas todas com clas-
sifi cação livre e gratuita. “

Do circuito comercial, 
entram na programação os 
infantis “Irmão do Jorel”, de 
Juliano Enrico - lançado em 
março deste ano devido 
ao sucesso do desenho 
animado, premiado como 
melhor série de animação 
Ibero-Americana pelo Prê-
mios Quirino (Espanha) – o 
francês “Zarafa”, assinado 
por Bezançon e Alexander 
Abela, que de maneira sim-
ples e para crianças aborda 
a colonização da França na 
África. “Oswaldo”, recor-
dista de audiência na TV 
brasileira e que conta a 
história sobre um pinguim 
de 12 anos que tem que so-
breviver à escola, também 
marca presença na Mostra.

Tendal da Lapa recebe ‘Mostra Cine 
Matilha no Tendal’ até este sábado

ACONTECE
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Serviço:
Mostra Cine Matilha no 
Tendal da Lapa
Local: Tendal da Lapa (Rua 
Guaicurus, 1100 – Lapa, São 
Paulo, SP)
Data: entre 21 e 24 de 
agosto
Horários: sessões às 11h, 14h 
e 16h Evento gratuito e de 
classifi cação livre

Programação Completa
21/08 – Quarta-Feira 11h – 
Oswaldo (infantil)
14h – Irmão do Jorel (infantil)
16h – Sessão Chamada 
Pública (Elza, Dem; Solita; 
Louça de Deus; Match; 
Sonhos de Isah; A Piscina de 
Caíque)
22/08 – Quinta-feira 11h – 
Zarafa (infantil)

14h – Sessão Chamada 
Pública (Em Torno do Sol, 
Sentinelas, Saturn  Voyager, 
Balanceia, O Tempo da Vida 
e Manhê!)
16h – Deslembro (comercial)
23/08 – Sexta-Feira
11h – Irmão do Jorel (infantil)
14h – Oswaldo (infantil)
16h – Como Nossos Pais 
(Comercial) 
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Corgi: Top Dog Abigail e a Cidade Proibida

A Rainha Elizabeth é 
apaixonada por cães 
da raça Corgi e, dentre 
os que vivem no Palá-
cio, Rex é o seu que-
ridinho. Acostumado 

Abigail é uma garota 
de oito anos que vive em 
uma pequena cidade que 
foi isolada por causa da 
epidemia de uma misterio-
sa doença mortal. Seu pai, 
um famoso engenheiro e 
inventor, foi levado junto 
com outras pessoas infec-
tadas para fora da cidade. 
Dez anos se passaram. 
Abby agora tem 18 anos 
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Era Uma Vez em... Hollywood

Era Uma Vez... em 
Hollywood, de Quentin 
Tarantino, revisita a Los 
Angeles de 1969 onde tudo 
estava em transformação, 
através da história do astro 

Brinquedo Assassino
Mais que um brinque-

do, ele é o seu melhor 
amigo. No dia do seu 
aniversário, Andy (Ga-
briel Bateman) ganha de 
presente de sua mãe, 
Karen (Audrey Plaza), 

com as mordomias da re-
aleza, tudo muda quando 
ele cai na armadilha de 
um outro cachorro que 
quer tomar o seu lugar. 
Preso no canil da cidade, 

ele agora vai precisar 
de toda a ajuda que 
conseguir para voltar 
ao Palácio e retomar 
seu lugar como o favo-
rito da Rainha.

e a cidade continua a 
mesma: fronteiras fecha-
das, pessoas infectadas e 
autoridades fi scalizando a 
população o tempo todo. 
Uma agência especial de 
monitoramento anda pela 
cidade com máscaras 
misteriosas, que impedem 
a infecção, e também 
preservam a identidade 
de cada agente. Em uma 

brincadeira, ela esbarra 
por acaso em um dos mas-
carados e descobre ser 
um amigo de seu pai, que 
sumiu no mesmo dia que 
ele. Abby encontra então 
uma fagulha de esperança 
de reencontrar seu pai 
com vida e desvendar 
de uma vez por todas o 
que acontece na cidade. 
Junte-se à rebelião.

de TV Rick Dalton e seu du-
blê de longa data Cli�  Boo-
th que traçam seu caminho 
em meio à uma indústria 
que eles nem mesmo reco-
nhecem mais. O nono fi lme 

do diretor e roteirista conta 
com um grande elenco e 
múltiplas histórias paralelas 
para fazer um tributo aos 
momentos fi nais da era de 
ouro de Hollywood. 

o boneco mais aguarda-
do dos últimos tempos. 
Altamente tecnológico, 
ele pode se conectar a 
qualquer dispositivo inte-
ligente da Kaslan, empre-
sa responsável por sua 

fabricação. No entanto, 
quando crimes estranhos 
começam a acontecer, 
eles passam a suspeitar 
que o brinquedo pode 
não ser tão inofensivo 
quanto parece.
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A 9ª edição da Virada 
Sustentável em São Pau-
lo será realizada entre 22 
e 25 de agosto com mais 
de 600 ações gratuitas 
em 200 locais distintos 
da cidade, como Parque 
do Ibirapuera, Parque Ma-
rio Covas, Espaço Alana, 
Biblioteca Villa-Lobos e 
Biblioteca São Paulo. A 
programação inclui pales-
tras, ofi cinas, eventos de 
música, teatro, artes visu-
ais, cinema, dança, saúde 
e bem-estar.

A Virada Sustentável é 
um movimento de mo-
bilização para a susten-
tabilidade que organiza 
o maior festival sobre o 

tema no Brasil. Começou 
em 2011 em São Paulo e já 
realizou edições no Rio de 
Janeiro, em Porto Alegre, 
Salvador e Manaus, entre 
outras cidades.

Envolve articulação e 
participação direta de 
organizações da socie-
dade civil, órgãos públi-
cos, coletivos de cultu-
ra, movimentos sociais, 
equipamentos culturais, 
empresas, escolas e uni-
versidades, entre outros, 
com o objetivo de apre-
sentar uma visão positiva 
e inspiradora sobre a sus-
tentabilidade e seus dife-
rentes temas para a popu-
lação, além de reforçar as 

redes de transformação e 
impacto social existentes 
nas diferentes cidades.

Os destaques musicais 
fi cam por conta dos sho-
ws das cantoras Anelis 
Assumpção e Luedji Luna 
e uma apresentação da 
Orquestra Jovem Tom Jo-
bim em conjunto com Zé-
lia Duncan. Confi ra abaixo 
uma seleção com shows, 
palestras e ofi cinas para 
aproveitar a programação 
da Virada.

Toda a programação 
pode ser conhecida no site 
do evento: https://www.
viradasustentavel.org.br/
programacao/virada-sus-
tentavel-sao-paulo-2019.

Anelis Assumpção 
apresenta “Taurina”

Data: 25 de agosto 
(domingo), 20h

Local: Blue Note (Av. 
Paulista, 2.073 - Cer-
queira César)

Ingressos serão dis-
tribuídos gratuitamente 
a partir das 19h de do-
mingo

Orquestra Jovem Tom 
Jobim convida Zélia 
Duncan

Apresentação reunirá 
sucessos de Gilberto 

Gil, como “Drão” e “Ex-
presso 2222”.

Data: 25 de agosto 
(domingo), 16h

Local: Palco principal 
do Parque Ibirapuera 
(Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n - Portão 10 - 
Vila Mariana)

Calçada é arte? - Ca-
minhada apreciativa 
pelo centro de SP

Caminhada do coleti-
vo CalçadaSP por calça-
das icônicas da cidade, 
como a da Biblioteca 

Mário de Andrade.
Data: 24 de agosto 

(sábado), 10h
Local: saída da esta-

ção República (Praça da 
República, 299 - Repú-
blica)

Inscrições pelo e-mail 
ans.spiess@gmail.com

Esparrama pela janela
Grupo Esparrama 

apresenta espetáculo 
teatral através das jane-
las de um edifício. 

Data: 25 de agosto 
(domingo), 16h 

Local: Elevado João 
Goulart - Centro

Bloco FrancisKryshna
Apresentação de blo-

co de carnaval inspira-
do em São Francisco de 
Assis e no hinduísmo. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 18h 

Local: Serraria do Par-
que Ibirapuera (Av. Re-
pública do Líbano, 1 117 
- Portão 7) 

Macramezando, um 
lugar para sua planti-
nha

Oficina ensinará a criar 
um suporte para plan-
tas. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 15h 

Local: Estação Oficina 
2 (Av. Pedro Álvares Ca-
bral, s/nº - Portão 10)

Feira do Bem - Oficina 
de lettering

Aula de técnicas para 
desenhar letras com es-
tilos diversos. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 15h, e 25 de 
agosto (domingo), 18h 

Local: Praça Cidade de 
Milão (Praça Cidade de 
Milão, s/nº - Vila Nova 
Conceição)

Roda de conversa 
com mulheres trans

Relatos de experiên-
cias diárias, desafios e 
preconceitos enfrenta-
dos por mulheres trans-
gênero. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 13h30 

Local: Rua das 100 Mi-
nas (Rua Heliodoro Éba-
no Pereira, s/nº - Lapa)
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CAPA

Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva e Barbara Corrêa
Editado e distribuido por: MIG Editoria - Rua Conselheiro Antônio Prado, 121 - Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095 -180 - Fone: 2823-0800 - 

www.jornaldofarol.com.br - Impressão: Folha Gráfi ca  
Expediente:

Virada Sustentável 2019 terá mais
de 600 ações em SP até o domingo
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CHECK-UP DE FÉRIAS

Central de Agendamento 0300 700 0300
WhatsApp (19) 99879-4624

Osasco - Parque Continental 
Av. Franz Voegeli, 1055 
(11) 2284-4000

SP-ZL- Vila Prudente
Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia
Mello, 1863
(11) 2067-5000

SP-ZN- Casa Verde
Av. Engenheiro Caet

Contempla a troca de óleo e filtro
de acordo com a motorização do veículo

ano,3450
(11)2208-9000

APROVEITE AS NOSSAS CONDIÇÕES E FAÇA SEU AGENDAMENTO.

Mão de obra  inclusa
NOVO C3/ 208

PASTILHAS DIANTEIRAS
+ DISCOS DIANTEIROS

SERVIÇOS COM
PREÇOS FIXO.

208

3X 
R$ 66,00C3/ 

TROCA DE ÓLEO + FILTRO
Contempla a troca de óleo e filtro

de acordo com a motorização do veículo

SERVIÇOS COMSERVIÇOS COM
PREÇOS FIXO.

TROCA DE ÓLEO + FILTRO

 *Válido até 31/08/19 ou enquanto durarem o estoque.

APROVEITE AS NOSSAS CONDIÇÕES E FAÇA SEU AGENDAMENTO.

PROMOÇÃO LE MANS 
PARA O MÊS DOS PAIS

R$35,9910x

CHECK-UP DE FÉRIAS
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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

Novo no Pedaço

Revivendo o Natal

SBT, 23h15 New 
Guy. EUA, 2002. 
Comédia. Direção: 
Ed Decter. Com 
D.J. Qualls, Eliza 
Dushku. O jovem 
Dizzy, 18, osten-
tou por anos o títu-
lo de o garoto mais 
idiota da escola! 
Agora, uma estra-
nha razão o leva 
para a prisão! Seu 

companheiro de 
cela é um malan-
dro descolado cha-
mado Luther, que, 
logo se torna seu 
guru. Transforma-
do, cheio de estilo 
e atitude Dizzy sai 
da cadeia e se ma-
tricula num novo 
colégio, onde pro-
mete ser popular e 
dono do pedaço!

Globo, 4h39 12 
Dates Of Christ-
mas. EUA. Comé-
dia. Direção James 
Hayman. Com Au-
drey Dwyer, Jayne 
Eastwood. Na vés-
pera do Natal, Kate 
tenta reconquis-
tar seu ex-namora-
do e acaba arrui-
nando seu encontro 
às cegas com Mi-
les, um interessan-
te pretendente. Por 

uma estranha re-
viravolta do desti-
no, ela tem a chan-
ce de reviver a data 
doze vezes, apro-
veitando a oportu-
nidade para tentar 
reparar os seus er-
ros. Antes do reló-
gio marcar meia-
-noite novamente, 
Kate precisará con-
fi ar no destino para, 
enfi m, encontrar a 
felicidade.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

UL
GRADEAMENTO

AXEREITOR
NSPADND

DISCORDANTE
OILINGIM
ETABROCA

INESGOTAVEL
RSAIVOF

MINIMALISTA
QFADB

PURIFICANTE
ECADDEBUT
COADORESI
IDAITIC

NADOBORBOLETA

"Combus-
tível" de
usinas

nucleares

Foi
formulada
por Isaac
Newton

Novo Tes-
tamento
(abrev.)

Cargo
supremo

da univer-
sidade

Delfim
Netto, eco-
nomista e
político

Neodímio
(símbolo)

Octavio
Paz,

escritor
mexicano

(?) e bacon,
café da

manhã a-
mericano

Nela, Au-
rora espe-

tou o
dedo (Lit.)

(?) de si:
perde o 
autocon-

trole

Letra do
logotipo do
Facebook

O estilo 
de vida

"menos é
mais"

Letra que 
identifica
a dama

no baralho

Software
utilizado

por arqui-
tetos

Criação de
Stephen

King (Lit.)

Daniel
Alves,

jogador
brasileiro

Formato
do palito
de dentes 

(?)-tac,
som do

relógio de
ponteiro

Estreia,
em inglês
(?)-mar: o
Amazonas

Tomo
(abrev.)

Lago, em
francês

FN (?), metralhadora
belga

Predes-
tinar

O tempo
que se
passou

Estilo de
natação

criado pela
brasileira 

Maria
Lenk nos

anos 1930

Asneira;
tolice

Como são organi-
zados os contatos na

agenda
celular

O time que não
participará das

próximas rodadas de
um campeonato

Clínica
estética
Domínio
on-line

Filtros

Tipo de
máscara

de limpeza

Chefe da tribo dos
temiminós que guiou
os portugueses pela
Baía de Guanabara

Inexau-
rível

Roentgen
(símbolo)

Ritmo do
Carnaval
baiano

Conjunto
de barras
de metal

para vedar
jardins

Banheira,
em inglês

Inglês
(abrev.)
Molho;
feixe

Em + este

Abreviatura de
"bemol" (Mús.)

O ponto 
de vista 

divergente
Estação 
de Trata-
mento de

Esgoto
(abrev.)

3/lac — lio — tub. 4/site. 5/debut — fadar.

[ novelas ] 

virgem

Um golpe de sorte 
grande lhe permitirá 
focar em seus ob-
jetivos e aproveitar 
o dia. Não hesite. 
Você vai estar em 
excelente forma. 
Preste atenção no 
que come e você 
terá aumento de 
energia.

Não hesite em dar 
a sua opinião. Você 
vai ser realista, como 
sempre. Você está 
involuntariamente 
pressionando demais. 
Você precisa de muito 
exercício e descanso, 
por isso pratique um 
esporte.

Você vai ter muito 
o que fazer hoje! A 
sensação de can-
saço irá dificultar 
um pouco as suas 
atividades. A culpa 
é da sua dieta.

A sorte vai fazer 
maravilhas para o seu 
otimismo e aquele das 
pessoas ao seu redor. 
Você está em boa 
forma. Continue os es-
forços que já começou 
a fazer em sua dieta e 
tudo fi cará bem.

Você vai apren-
der uma lição do 
passado. Este é 
o momento para 
fazer um balanço e 
colocar as coisas no 
lugar. Você poderia 
fazer isso desenvol-
vendo resistência 
sobre os músculos e 
ligamentos.

De repente você 
se sente tomado por 
uma sensação de 
liberdade. Evite tomar 
grandes decisões de 
hoje. Você tem uma 
sensação de sereni-
dade e calma, o que 
lhe permitirá recarre-
gar as baterias. 

Você vai obter 
grande satisfação por 
dedicar suas energias 
a um amigo que 
precisa de você. Você 
sente necessidade 
de diminuir o ritmo. 
Ouça seus instintos 
básicos e descanse um 
pouco, sem se culpar 
inutilmente.

Você terá a sensação 
de que as coisas estão 
indo rápido demais, 
mas as relações com 
os outros lhe permitirão 
manter o ritmo. Você 
está totalmente feliz 
com você mesmo e está 
estabelecendo uma 
vida equilibrada. 

Não force as pesso-
as próximas a você a 
darem o seu consen-
timento. Seja você 
mesmo, o sentimento 
de isolamento não 
vai durar.

O lazer lhe dará uma 
oportunidade de realiza-
ção pessoal. A amizade 
está em destaque! Você 
vai achar fácil encontrar 
um bom equilíbrio entre 
atividade e repouso e 
isso vai ser bom para o 
seu bem-estar.

Algo novo está vindo 
em sua direção. Você 
receberá uma boa 
notícia que se encaixa 
perfeitamente com 
seus planos. Você 
precisa trabalhar na 
tonifi cação de seus 
músculos, isso vai 
ajudar a harmonizar as 
suas energias.

Você vai encontrar 
seu próprio caminho 
para dialogar, o que 
vai tornar a vida 
mais fácil. Você 
precisa de mais 
liberdade e vai se 
sentir mais reacio-
nário - você precisa 
respirar.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Max confronta 
Fátima sobre sua 
conversa com Guga. 
Serginho afi rma a 
Guga que ele precisa 
contar a verdade para 
sua família. Max pede 
que Regina questione 
Fátima sobre a per-
gunta que fez a Guga. 
Marquinhos arma para 
prejudicar Raíssa em 
seu encontro com 
Montenegro. Sophia 
se preocupa quando 
Montenegro aprova a 
rivalidade entre Nanda 
e Raíssa.

Órfãos da Terra
Norberto fi ca sem 

graça quando Rania e 
Santinha o acon-
selham a chamar a 
Polícia para denunciar 
o roubo. Valéria e 
Camila se divertem na 
Europa. Bruno tenta 
consolar Norberto. 
Fauze fi ca perturbado 
quando Fairouz não 
confi rma que Aziz é 
seu pai. Benjamin e 
Letícia se amam. Ester 
atrapalha o namoro de 
Latifa e Abner.

Bom Sucesso
Sofi a inventa que 

pegou o dinheiro para 
comprar uma passa-
gem para visitar o pai. 

Alberto faz Nana pedir 
desculpas a Paloma.
Diogo avisa a Nana que 
Sofi a acobertou Palo-
ma, mas não tem como 
provar. Alberto confi rma 
para Paloma que irá à 
feijoada no Cacique de 
Ramos. Alice fotografa 
Ramon conversando 
com Francisca.

A Dona do Pedaço
Vivi confronta 

Otávio e Sabrina. 
Chiclete comenta 
com Maria da Paz que 
sabe onde pode estar 
seu documento. Agno 
convida Leandro para 
sair. Coruja e Paixão 
armam com Chico 
para Rock perder a 
luta. Britney confessa 
que está magoada 
com Abel. Vivi discute 
com Otávio por causa 
de Sabrina, e Beatriz 
ouve. Beatriz expulsa 
Otávio de casa e Vivi 
conforta a mãe.

Ouro Verde
Inês e Antônio se 
envolvem cada vez 
mais. José comunica a 
Miguel que quer uma 
auditoria no banco com 
auditores contratados 
por ele. Otelo fi ca preo-
cupado ao saber disso. 
Em casa, Miguel fi ca 
isolado da família. Bia 
vai jantar com Jorge, 
que afi rma não estar 
envolvido na morte na 
morte de dois ativistas.

As Aventuras 
de Poliana

No Campo de Fé-
rias, Waldisney ajuda 
Nadine a fazer suas 
armações. Pendleton 
sai para almoçar com 
Luisa e a convida para 
ir ao Campo de Fé-
rias. Débora pede a 
ajuda de Claudia para 
provar seu vestido de 
noiva. Poliana e João 
encontram Waldisney 
e Mosquito hospe-
dados em um acam-
pamento no meio da 
fl oresta.

Topíssima
O sequestrador 

exige um carro para li-
bertar Jade. André diz 
estar de acordo, mas é 
questionado pelo poli-
cial Santiago. Lima vê 
Sophia com Antonio e 
fi ca sem graça diante 
da falta de atenção 
dela. Em conversa 
com Gabriela, Mariinha 
assume ainda gostar 
de Carlos. A polícia 
invade o cativeiro e 
mata um dos seques-
tradores. André entra 
em seguida e desco-
bre que Jade não está 
no local.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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