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INSS começou a pagar a 2ª parcela
do 13º salário de aposentados
Foto: Divulgação

Capítulo 58 - Segunda-feira
Alain se afasta de Isabel e fica tenso ao encontrar Priscila no casarão. A Guardiã conversa com
Cris, que vai para o passado. Gentil garante a
Flávio que Américo não está interessado em Ana.
Mariane se insinua para Marcelo. Isabel revela a
Margot que Alain é pai de Priscila. Ana e Flávio
se reconciliam. Sheila chega para o aniversário
de Flor. Eugênio se enfurece ao ver Cris/Julia e
Danilo juntos.
Capítulo 59 - Terça-feira
Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/Julia e
Danilo. Flor se emociona ao ver Sheila. Alain sente
ciúmes de Jorge com Cris. Gustavo troca olhares
com Dora, sem que Cris/Julia perceba. Gustavo
beija Cris/Julia, que fica perturbada. Isabel finge estar com ciúmes de Marcelo com Mariane.
Emiliano namora Lenita em um bar. Gerson fica
tenso quando Sheila pensa em trabalhar com a
equipe do cinema. Alain se descontrola ao ver
Cris beijando Jorge em cena. Alain conta para
Cris que é pai de Priscila.
Capítulo 60 - Quarta-feira
Cris incentiva Alain a se aproximar de Priscila.
Alain vai ao local do acidente de Felipe. Mauro
César não gosta de saber que Mariane saiu com
Marcelo. Mariane e Marcelo são fotografados no
restaurante. Neusa castiga Tavares por causa de
Solange. Margot sonha com Vicente. Emiliano vê
Solange ao olhar para Lenita. A equipe de cinema se reúne para ir à fazenda, e Isabel chega com
Priscila.
Capítulo 61 - Quinta-feira
Alain não gosta de ver Priscila e Isabel. Alain
impede que Cris vá com Jorge para a fazenda. Margot decide deixar a foto do filho exposta. Américo engana Tavares. Gentil visita Margot.
Neusa manda fotos suas com Jorge para Tavares.
Sheila debocha de Margot. Américo finge não conhecer Edméia/ Grace. Carmo e Débora implicam
com Solange por causa de Emiliano. Priscila vê
Isabel se afastar e vai atrás da mãe. Cris procura a casa de Danilo. Priscila ouve Isabel dizer que
Alain é seu pai.
Capítulo 62 - Sexta-feira
Cris tenta encontrar a cabana de Danilo. Isabel
procura por Priscila na fazenda. Josi descobre
que Priscila é filha de Alain. Mauro César tenta se reaproximar de Mariane. Jorge se insinua
para Neusa. Cris encontra as ruínas da cabana
de Danilo. Priscila se perde na mata. Josi conta para Mariane sobre a paternidade de Priscila.
Edméia/ Grace vai à casa de Margot. Felipe aparece para Priscila, mas Vicente o afasta da menina. Cris, que está delirando de febre, beija Jorge
pensando ser Danilo no momento em que Alain e
Isabel se aproximam.
Capítulo 63 - Sábado
Jorge ampara Cris, que está com febre alta.
Priscila se protege da chuva em uma gruta e chama por Felipe. Américo chega à casa de Margot
e se desespera ao ver Edméia/ Grace com Ana
e Flávio. Jorge chega com Cris à fazenda. Alain e
Isabel encontram Priscila. Cris chama Débora de
Bendita e causa estranhamento na atriz. Alain avisa do resgate de Priscila. Jorge revela a Mauro
César que ficou sensibilizado com o beijo de Cris.
Pat e Hugo se beijam, e Gabi fica furiosa. Alain
avisa que passará a noite com Isabel e Priscila na
gruta. Alain e Isabel se beijam.

Capítulo 108 - Segunda-feira
Agustina descobre que Amadeu foi congelado. Florêncio traz o suposto pai de Samuca, e
Carmen avisa que ele não é Livaldo. Carmen lê o
bilhete de Livaldo, que diz que é melhor se manter afastado de Samuca. Mariacarla conta a Betina

que Lúcio estava de casamento marcado quando a noiva morreu. Cecílio e Menelau ficam surpresos ao descobrir que o colchão está recheado de dinheiro. Carmen, Samuca, Dom Sabino e
Marocas chegam à casa de Lúcio e encontram
Livaldo.
Capítulo 109 - Terça-feira
Livaldo diz a Samuca que está arrependido por tê-lo
abandonado. Teófilo não se lembra de ter colocado
o dinheiro no colchão. Eliseu conta a Dom Sabino
que Cecílio pensa em criar uma cooperativa com
os catadores de material reciclável. Nat flagra Vera
Lúcia beijando Bento. Barão flagra Teófilo queimando o dinheiro desviado. Lúcio revela a Betina que
sabe que ela está envenenando Marocas.
Capítulo 110 - Quarta-feira
Teófilo impede que Coronela expulse Monalisa
e Zelda da pensão. Betina fica intrigada quando Lúcio afirma que irá mantê-la sob sua proteção. Barão contrata Teófilo novamente para cuidar
de seu livro-caixa. Elmo consegue o empréstimo para comprar a padaria. Dom Sabino fica furioso quando Padre Luís comunica que vai com
Agustina a Roma. Lúcio confronta Livaldo e confessa não entender como um pai pode querer
destruir o próprio filho.
Capítulo 111 - Quinta-feira
Livaldo pede a Lúcio um tempo para conquistar a confiança de Samuca e furtar o documento. Livaldo finge querer um emprego, e Samuca
oferece uma vaga na SamVita, a contragosto
de Carmen. Eliseu consegue aprovar a parceria
da SamVita com a cooperativa que Cecílio quer
criar junto aos catadores de materiais recicláveis.
Carmen insinua a Dom Sabino que Agustina quer
separar os dois. Betina manda Agnese tirar a vida
de Marocas.
Capítulo 112 - Sexta-feira
Menelau diz a Marocas que não quer mais ser
modelo da Kikinico. Livaldo rouba o chaveiro de
Carmen. Helen avalia os exames de Marocas e
afirma que alguém está tentando envenená-la.
Herberto alerta a Lúcio que detectaram a substância no exame de Marocas. Samuca deduz que
Agnese é responsável pelo envenenamento de
Marocas.
Capítulo 113 - Sábado
Livaldo entra na casa de Carmen e rouba o documento com a patente do adubo criado por ele.
Carmen flagra Livaldo em sua casa. Dom Sabino
é contido por Carmen, depois que ele ameaça
matar Livaldo. Samuca pede que Barão encontre Agnese. Menelau é reconhecido nas ruas.
Cecílio procura Dom Sabino para ajudá-lo a cuidar do dinheiro da cooperativa. Marocas procura Agnese na cadeia e pergunta por que ela deseja sua morte.

Capítulo 19 - Segunda-feira
Valentina ameaça Marilda, e Clotilde repreende a
amiga. Valentina pede que Louise localize Marcos
Paulo. Olavo questiona Valentina sobre seus planos para fazer fortuna em Serro Azul. Sóstenes
cobra de Gabriel e Luz uma decisão sobre o namoro dos dois. Gabriel planeja comprovar que é
filho de Egídio. Rita de Cássia conta a Machado
qual a sua fantasia. Robério sonda Judith sobre
o mistério que existe na casa de Egídio. Valentina
vê León e se desespera. Afrodite e Bebeto disfarçam quando Nicolau vê o quimono de Diana.
Lourdes Maria fica interessada ao ver Laura e
Olavo. Marcos Paulo não atende a ligação de
Valentina. Clotilde aconselha Marilda a conversar
com Valentina. Valentina procura Gabriel.
Capítulo 20 - Terça-feira
Gabriel e Luz confrontam Valentina, que ameaça o filho. Valentina manda que Sampaio investigue Luz. Sóstenes lembra do dia em que encontrou Luz. Stefânia e Katiucha comentam sobre
as escolhas do visual de Luciana. Lourdes Maria
consegue se aproximar de Olavo. Gabriel vai até
a casa de Egídio, e Ondina alerta os guardiães.

Stella e Mirtes trocam ofensas. Valentina chantageia Eurico para se apropriar do casarão de
Egídio. Lucilene conta a Júnior sobre o noivado de Gabriel e Luz. Geandro questiona Lourdes
Maria sobre Olavo e se declara para a menina,
que lhe dá um fora. Judith se incomoda com as
perguntas de Gabriel sobre o casarão. Rita discute com Machado. Júnior garante a Gabriel que
lutará por Luz. Nicolau diz a Afrodite que irá ao
colégio de Diana. Marilda faz um acordo com
Valentina.
Capítulo 21 - Quarta-feira
Marilda revela a Valentina sobre a passagem secreta até a fonte. Com a intenção de reconstruir
o túnel até a fonte, Valentina ordena que Tobias
acione Ypiranga para refazer parte da obra em
sua casa. Luz revela a Gabriel que Sampaio a
está seguindo. Lourdes conta a Elisa seu plano
de seduzir Olavo. Machado e Aranha repreendem
Judith por permitir a entrada de Gabriel no casarão. Milu e Jurandir trocam insultos. Padre Ramiro
repreende Mirtes e Jurandir por maldizerem Milu
e Feliciano. Tobias e Clotilde pedem que Neide
convide Firmina para cozinhar para eles. Rita de
Cássia convence Leonardo a fazer um teste de câmera com ela. Mirtes provoca João Inácio na frente de Guilherme. Geandro flagra Júnior com uma
arma nas mãos. Valentina consegue falar com
Marcos Paulo.
Capítulo 22 - Quinta-feira
Valentina faz uma proposta de trabalho a Marcos
Paulo. Geandro tenta impedir que Júnior saia
de casa armado, mas o rapaz escapa do irmão.
Adamastor convence Ondina a permitir a entrada
de Júnior no cabaré. Eurico questiona Marilda sobre sua conversa particular com Valentina. Laura
desconfia do interesse de Valentina pelo lavabo
de sua casa. Rita de Cássia revela a Machado
que pediu que Leonardo fizesse um teste com
ela para seu filme. Ypiranga confronta Valentina
sobre a obra em seu lavabo. Marcos Paulo afirma que irá ao encontro de Valentina. Elisa admira Maltoni, e Jurandir desconfia. Raimunda provoca Lourdes Maria por causa de Olavo. Gabriel
e Luz conversam sobre León. Guilherme sofre ao
encontrar João Inácio do cabaré e se embriaga.
Stefânia tenta consolar João Inácio. Guilherme
pede socorro a Mirtes. Rita de Cássia rasga as lingeries de Machado. Júnior atira contra Gabriel, e
León protege o rapaz.
Capítulo 23 - Sexta-feira
Júnior conta a Geandro que um homem misterioso tirou a arma de sua mão. Gabriel acredita que Sampaio seja o responsável pelo disparo. Peçanha alerta Machado sobre o estampido.
Machado descobre que Rita destruiu suas lingeries. Júnior manipula Geandro para que o irmão o ajude a esconder sua culpa. Sampaio conta a Valentina que Júnior atirou contra Gabriel.
Stefânia fica decepcionada com João Inácio, e
Adamastor a apoia. Mirtes impede que Guilherme
fale com João Inácio. Elisa e Lourdes brigam, e
Maltoni acalma a situação. Diana percebe o interesse de Elisa em Maltoni. Machado e Peçanha
investigam o disparo contra Gabriel. Leonardo
aprova o teste de câmera com Rita. Fabim reconhece Marilda. Afrodite arma para que Nicolau
não fale com Atalla. Gabriel confronta Valentina.
Capítulo 24 - Sábado
Valentina garante a Gabriel que não está envolvida no disparo contra o filho. Tobias ajuda Afrodite
a despistar Nicolau. Afrodite se incomoda com a
aproximação de Atalla. Fabim chantageia Marilda.
Luz flagra Laura tentando seduzir Gabriel. Atalla
decide revelar a Nicolau que Diana luta caratê. Valentina convoca Luz para uma conversa, e
Gabriel desconfia da mãe. Olavo retorna a Serro
Azul. Machado observa a lingerie no varal de
Valentina, e é surpreendido por Feijão. Laura conta a Olavo sobre o atentado contra Gabriel. Com
a ajuda de Sampaio, Valentina arma contra Luz.
João Inácio pede que Aranha interceda a seu favor
junto a Guilherme, e Stella aprova. Neide garante
a Firmina que encontrará sua filha. Geandro encontra a arma usada por Júnior. Valentina simula
o sumiço de seu colar de diamantes e acusa Luz.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas e podem não ser enviados pela emissora.

Sabesp faz mutirão para negociação
de dívidas e atualização cadastral
Até o dia 22 de dezembro, das
8 às 17 horas (quarta a sexta-feira), e das 8 às 13 horas (sábados)
no centro da capital, pelo quarto
ano consecutivo, a Sabesp realiza o “Acertando suas Contas com
a Sabesp”, mutirão para facilitar a negociação dos clientes que
têm débitos com a Companhia.
Para negociar, basta ter em
mãos o documento de identidade (RG), o CPF e uma conta de
água, onde aparece o número do
Registro Geral do Imóvel (RGI).
Além da quitação de débitos, os clientes também podem aproveitar a oportunidade

para atualizar o cadastro junto
à Sabesp, o que permitirá acesso a informações sobre abastecimento e serviços de manutenção realizados pela Companhia.
Vale lembrar que os clientes podem negociar suas dívidas
com a empresa sem sair de casa
pelo aplicativo Sabesp Mobile. O
download é gratuito para usuá
rios de celulares e tablets com
sistema operacional Android ou
iOS. Como no restante do ano,
ficarão à disposição também a
Agência Virtual no www.sabesp.
com.br, disponível 24 horas, e a
Central de Atendimento (0800

011 9911 - ligação gratuita), que
atende de segunda a sexta das 7
às 21 horas e aos sábados das 7
às 13 horas - exceto feriados.
Acertando suas Contas com
a Sabesp, onde:
•Rua dos Patriotas - Pátio do
Museu do Ipiranga
•Rua do Carmo, s/nº - Pou
patempo Sé
•Avenida Dr. Arnaldo, 2.392 x
Rua Afonso Bovero - Jardins
•Rua Canuto Abreu, s/nº CERET - Mooca
•Avenida Ragueb Chohfi, 58 Assai - São Mateus

HORÓSCOPO

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. Os astros em aspecto favorável estão lhe amparando no
campo profissional e financeiro. A partir de hoje, a
pessoa amada passará a exigir mais de você.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
O período é propício para relacionamentos íntimos
com a pessoa amada. Novas e propícias amizades,
prosperidade profissional, financeira e social e muito otimismo quanto a uma vida tranquila e feliz é o
que lhe indica o fluxo astral do dia.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Mantenha a calma e o equilíbrio emocional, para que
obtenha bons resultados se estiver iniciando um novo
projeto. Período em que terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu trabalho.
Haverá colaboração por parte dos amigos fiéis.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho
Benéfica influência astral para tratar de questões sociais
pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e para a sua prosperidade profissional. Contudo,
as disputas no lar deverão ser evitadas. Não se empolgue demais, permitindo que a emoção domine a razão.

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto

Se a dúvida ou confusão mental estão atormentando
o seu período, saiba que essas forças são radiações
mal canalizadas e que precisam de um novo direcionamento. Por outro lado, conseguirá realizar parte de
seus desejos, relacionados com campo profissional.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Neste período, o setor mais favorecido de sua vida
será o profissional, principalmente se você trabalhar
no comércio. Há grande favorabilidade para aventuras, mas não abuse. Sem esforço de sua parte, jamais você atingirá o alto da montanha.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Período propício ao sucesso na investigação de
todo e qualquer assunto oculto e místico. Bom para
as relações com pessoas amigas ou colegas de trabalho. Não desanime, se tudo lhe parecer um pouco mais difícil neste período.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Todo cuidado será pouco neste período. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de velocidade ao dirigir veículos, e não confie
demais em pessoas que não conhece. Mantenhase consciente da situação que você está vivendo.

Na última segunda-feira
(26) o INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) começou a pagar a segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Os depósitos deverão ser
feitos até 7 de dezembro, junto com a folha mensal de pagamento do mês de novembro.
Os trabalhadores assalariados com carteira assinada, a primeira parcela deve ser
depositada até 30 de novembro, conforme determina a lei,
e a segunda, até o dia 20 de
dezembro.
Pelo calendário do INSS, os
primeiros a terem o valor depositado serão os segurados que
recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final

1, desconsiderando-se o dígito. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir
do dia 3 de dezembro. Veja acima a Tabela de Pagamentos de
Benefícios 2018.
Cerca de 30,1 milhões receberão a segunda parcela do
13º, totalizando R$ 21,4 bilhões, segundo a Secretaria da
Previdência. A segunda parcela corresponde a 50% do valor
de cada benefício. Mas vale lembrar que é sobre a segunda parcela que pode incidir o Imposto
de Renda. A primeira parcela foi
paga entre os dias 27 de agosto e
10 de setembro.
Quem recebeu benefícios
previdenciários ao longo do
ano tem direito ao 13º, como

aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. Para quem
recebe auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do 13º
será proporcional ao período recebido. Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício
de Prestação Continuada da Lei
Orgânica da Assistência Social
- BPC/LOAS e Renda Mensal
Vitalícia - RMV) não têm direito
ao abono anual.
O extrato mensal de pagamento estará disponível para
consulta no site Meu INSS e nos
terminais de autoatendimento da rede bancária juntamente com o extrato de pagamento
de benefícios da folha de agosto.

14ª edição do Prêmio Paul Donovan Kigar
de Honra ao Mérito por Realizações de Vida
No dia 4 de dezembro, às
19 horas, acontece o Prêmio
Paul Donovan Kigar de Honra
ao Mérito por Realizações de
Vida, que homenageia anualmente pessoas, instituições e
comunidades. Neste ano entra
em sua 14ª edição e será realizado no Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo, a cerimônia será aberta ao público. Foi instituído em 2004 por
sugestão do sr. Kenji Kyohara
e iniciativa de Malcolm Forest,
homenageando seu pai Paul
Donovan Kigar, falecido no ano
2000, por seu exemplo de vida.
Os homenageados são:
Dr. Antônio Ermírio de Moraes
(in memoriam), por seu benemé
rito trabalho filantrópico, ajudando várias entidades e pessoas, dencia
tre elas o Hospital Beneficên
Portuguesa e a AACD;
Profª. dra. Nelly Martins
Ferreira Candeias, por sua liderança e contribuição ao Instituto
Histórico e Geográfico de São
Paulo durante mais de 16 anos;
Cel. Mário Fonseca Ventura,
por sua liderança cívica à frente da Sociedade Veteranos de 32
- MMDC, preservando a memória constitucionalista brasileira;
Srª. Maria da Glória Nas
cimento, por sua obra social. Órfã,
desde a sua infância sentiu a necessidade de acolher crianças em situação de risco, dando abrigo e acolhimento a mais de 2.500 pessoas;
Dr. Lauro Ribeiro Escobar (in
memoriam), pelo seu trabalho cívico. Heraldista e vexilólogo, foi o
criador de mais de 300 bandeiras
e brasões de municípios e bairros
brasileiros. É o criador da bandeira da cidade de São Paulo;

“Todos os dias,
sob todos os
pontos de vista,
vou cada
vez melhor”

Foto: Divulgação

Prêmio Paul Donovan Kigar de Honra ao Mérito por Realizações de Vida

Instituto Ayrton Senna, por
dar apoio à educação e à criança: Educação integral, beneficiando 1.300 municípios e cerca
de 2 milhões de alunos;
Imperatriz D. Maria Leopol
dina (in memoriam), por sua regência e pela Independência do
Brasil. Assinou o Decreto de
Independência em 2 de setembro de 1822;
O Príncipe D. Bertrand de
Or
leans e Bragança receberá
a homenagem em nome de sua
tetravó.
Menção honrosa
Clube dos 21 Irmãos Amigos,
ação cívica pela união dos estados do Brasil, promovendo a integração e união de brasileiros com
empreendedorismo desde 1949.
O Prêmio Paul Donovan
Kigar é aberto ao público e recebe todos que desejam prestigiá-lo. Nos 14 anos passados foram prestadas 96 homenagens.

“Estou muito feliz com o crescimento desta iniciativa, jamais
imaginamos chegar a este patamar. Neste ano irá emocionar todos os presentes”, finaliza Malcolm Forest que foi por
sua vez nomeado ao Prêmio
Nobel da Paz de 2018 pelo trabalho em defesa do verde de São
Paulo, a Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde, por ter colaborado para a criação do Parque da
Juventude, pelo tombamento da
cidade histórica de DiamantinaMG como Patrimônio Cultural
da Humanidade pela UNESCO,
dentre outros trabalhos voluntários. E pela condução do
Prêmio Paul Donovan Kigar
de Honra ao Mérito por Rea
lizações de Vida. O Evento
é aberto ao público: https://
premiopaul2018.wordpress.com/
O Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo fica localizado no Palácio Anchieta,
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista,
Centro. Evento aberto ao público.

Visite:
www.omarcardoso.com.br

De 30/11 a 6/12

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período da tarde. Favorável para as
finanças, inventário ou herança. Bons lucros através
de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais
na pessoa amada.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro
Desde as primeiras horas do dia procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte.
Compreensão e inteligência para aproveitar dos benefícios deste dia. Este é um bom período do ano
para você. Sucesso nas questões financeiras.

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro
Aproveite a fase para revelar suas fantasias para
a pessoa amada. Evite a falta de persistência e dê
continuidade nos seus empreendimentos que conseguirá bons resultados. Bom momento para tratar
com pessoas importantes para o seu progresso.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Será muito bem sucedido nas próximas horas, pois
os astros irão favorecê-lo. Cuidado com o amor à
primeira vista. Confie em si e fará associações que
trarão bons resultados. Você atravessa fase de vigor
físico e nos negócios.

Quer acessar as informações do seu bairro
de qualquer lugar?
www.gazetazn.com.br

