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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 7/12 a 13/12

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz res-
peito às suas finanças. Contudo, não deverá descuidar-se 
da saúde, evitando a precipitação nos negócios. Os as-
tros indicam um período impróprio para discussões em to-
dos os sentidos.

Evite expor as suas ideias sem uma direção mais racional, 
pois poderá ser incompreendido. Fase propícia com opor-
tunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiritual. 
Evite assumir compromissos. Bom para o amor.

As novas amizades que tem feito ultimamente, se apresen-
tarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro 
lado deve dar mais atenção aos familiares e a pessoa ama-
da, e, até mesmo aos menos afortunados.

Feliz contato com pessoas de posse financeira elevada e 
elevação de sua condição material, é o que denota o fluxo 
astral de hoje para você. Boa disposição para o trabalho e 
melhora da saúde. Há momentos na vida que precisam ser 
desfrutados para depois serem compreendidos.

Período dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, 
padres, pastores, políticos e militares. Poderá, também, se for 
livre de compromissos, iniciar romance com pessoa amiga. 
No amor, uma nova fase estará sendo vivenciada, mas não 
se precipite; espere o tempo certo para os acontecimentos.

Seja mais ativo na defesa de seus direitos para não so-
frer prejuízos. O fluxo é dos melhores também para tratar 
de assuntos legais e para se impor no trabalho. Ótimo ao 
amor e para as questões financeiras.

Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas es-
peranças e desejos se apresentarão neste período. Terá 
também, aumentos de lucros e progresso profissional. 
Mesmo que tudo pareça estar bem, você sabe que alguns 
problemas ainda não foram resolvidos.

Período um tanto quanto agitado para você. Mas, para que 
tudo corra melhor, você deve tomar uma atitude otimista 
e inteligente e evitar o nervosismo que de nada adianta. 
Sucesso junto ao sexo oposto e em viagens. Aproveite para 
renovar, com ideias novas a sua mente e o seu espírito.

Tendência aos excessos de prazer, aos amores extracon-
jugais. Evite tais coisas para não ser prejudicado de um 
momento para o outro. Elevação de personalidade e das 
chances gerais. Bom para viagens de recreio.

Influência astral que inclinará mudanças em negócios, de 
emprego ou até mesmo de residência. O aumento de sua 
popularidade será evidente, apesar de alguns reveses ou 
queda. Excelente ao amor, diversões e às viagens.

Bom também, para assuntos familiares e sentimentais. 
Sua saúde será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior 
disposição para o trabalho. Não tente fazer de conta que 
nada acontece com você. A sua felicidade depende da sua 
paz interior.

Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos em seu lar. 
Mas se usar de fato a inteligência conseguirá superá-los 
com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para 
se elevar no campo profissional. O período é ideal para um 
passeio a dois.

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 64 - Segunda-feira
Cris sonha com Danilo e Hildegard. Felipe in-
fluencia Priscila a atrapalhar o namoro de Alain e 
Isabel. Jorge conta sobre o beijo e Cris se preo-
cupa. Solange esconde as roupas de Emiliano no 
carro de Tavares. Emiliano percebe que suas rou-
pas sumiram. Cris se preocupa com a demora de 
Alain e Isabel. Marcelo entra na gruta.

Capítulo 65 - Terça-feira
Marcelo é hostil com Isabel e Alain. Cris afirma a 
Edméia/Grace que não tem ciúmes de Alain com 
Isabel. Tavares encontra as roupas de Emiliano. 
Isabel termina seu romance com Marcelo. Débora 
alerta Cris sobre a fofoca que se espalhou sobre ela. 
Alain é rude com Cris. Priscila conta para Edméia/
Grace que Felipe apareceu para ela na gruta. 
Marina e Gerson recebem as réplicas dos quadros 
de Hildegard. Margot se surpreende ao ver pintura 
no quadro entre as obras que vieram do antiquário. 

Capítulo 66 - Quarta-feira
Flávio alerta Padre Léo sobre Américo. Marcelo 
marca um encontro com Mariane. Sheila se insi-
nua para Bola. Alain não gosta quando Daniela 
lembra que Cris fez o desenho de Danilo. Cris 
ouve Mariane falando dela para Josi e a confron-
ta. Emiliano manda flores para Zezé e Abigail, 
e Lenita reclama com o homem na frente de 
Solange. Priscila conta para Flor sobre a visita que 
recebeu de Felipe. Alain beija Isabel.

Capítulo 67 - Quinta-feira
Valdete e Gentil veem Alain e Isabel se beijando. 
Flávio ironiza quando Ana diz que Julia Castelo é 
a vida passada de Cris. Mauro César se irrita com 
o encontro de Mariane e Marcelo. Alain e Isabel 
se amam. No passado, Eugênio não gosta dos 
comentários de Padre Luiz durante o jantar. Cris/
Julia se encontra com Danilo. Alain descobre que 
Cris estava à procura de uma cabana em ruínas. 
Alain encontra seu anel na gruta. Margot se sente 
mal ao ver o ateliê de Hildegard pronto. Danilo se 
surpreende com a atitude de Cris/Julia. 

Capítulo 68 - Sexta-feira
No passado, Cris/Julia e Danilo se amam. Isabel tem 
um pesadelo com Felipe e Priscila. Embriagado, 
Mauro César interrompe o encontro de Mariane e 
Marcelo e implora para ter uma conversa com a 
atriz. Danilo garante a Cris/Julia que os dois se en-
contrarão em todas as suas vidas. Marcelo beija 
Mariane. Mauro César sofre de amor por Mariane. 
Josi contrata Sheila. Cris pede a Margot para pro-
curar seu filho, na esperança de que ele seja como 
Danilo. Alain pede uma nova chance para Cris.

Capítulo 69 - Sábado
Cris afirma que está envolvida com outro homem. 
Isabel flagra Alain e Cris juntos. Mariane e Josi 
conversam sobre Marcelo e Mauro César. Isabel 
se irrita com o desprezo de Alain e insinua que 
Cris e Jorge estão juntos. Gentil aconselha Lenita 
a se afastar de Emiliano. Zezé e Abigail buscam 
informações sobre Cara de Bode. Isabel provo-
ca Cris e inventa que reatou com Alain. Lenita e 
Emiliano decidem viajar juntos. Cris revela a Alain 
que consegue viajar no tempo.

 
Capítulo 114 - Segunda-feira
Agnese diz a Marocas que não tem nada contra 
ela, mas se recusa a contar quem está por trás do 
atentado contra sua vida. Lúcio diz a Livaldo que o 
documento que furtou da casa de Carmen atesta 
que a SamVita só existe graças a ele. Livaldo con-
ta a Mariacarla que Carmen o impediu de voltar. O 
investigador descobre que alguém deu sinal para 
Agnese fugir. Elmo contrata Menelau para traba-
lhar na padaria. Natália flagra Bento beijando Vera 
Lúcia. Betina avisa a Lúcio que não permitirá que 
Samuca seja destruído pelo próprio pai. Agnese 
desmaia na frente de Samuca.

 Capítulo 115 - Terça-feira
Samuca deduz que Agnese possa ter se envene-
nado. Marino aceita a proposta de Dom Sabino no 
projeto de despoluição do Rio Tietê. Betina pede 
a Mariacarla que a mantenha informada sobre os 
passos de Livaldo. Lúcio visita Agnese no hospital 
e a ameaça. Betina deduz que Agnese se envene-
nou para escapar da cadeia. Betina afirma a Igor 
que eles devem mandar Agnese para fora do Brasil 
com documentos falsos. Agustina avisa a Carmen 
que não irá ao casamento de Marocas se ela estiver 
presente. Samuca mostra a Marocas o apartamento 
em que pretende morar com ela depois de casados.
 
Capítulo 116 - Quarta-feira
Marocas fica encantada com o apartamento. O de-
tetive diz a Lúcio que as investigações apontam 
que a família Sabino planejou a morte de Emílio. 
Samuca convence Dom Sabino a aceitar o inves-
timento de Lúcio no projeto do Tietê, para a alegria 
do banqueiro. Dom Sabino e Samuca apartam uma 
briga entre Agustina e Carmen. Betina surpreende 
Samuca ao dizer que quer ser madrinha de seu ca-
samento com Marocas. Marocas recebe uma liga-
ção do hospital, informando que Agnese fugiu.
 
Capítulo 117 - Quinta-feira
Betina se assusta ao se deparar com Agnese no 
sofá de sua casa, cobrando fundos para fugir do 
Brasil. Elas brigam, Agnese sofre um acidente e aca-
ba não resistindo. Miss Celine fica surpresa com a 
reação de Elmo de querer seguir os costumes do 
século 19 para noivar com ela. Lúcio reclama com 
Betina que ela só o procura por interesse. Kiki e Nico 
acabam com a desavença entre Carmen e Agustina, 
que entram em um acordo para participação no ca-
samento dos filhos. Lúcio garante a Betina que fará 
com que ela se esqueça de Samuca. Dom Sabino 
ameaça Livaldo, caso volte a importunar Carmen.
 
Capítulo 118 - Sexta-feira
Lúcio pede que Betina evite falar com Herberto. 
Eliseu conta a Paulina que Barão responderá ao 
processo em liberdade, graças a Belém. Barão se 
emociona quando Paulina decide lhe dar uma se-
gunda chance. Herberto pede dinheiro a Betina 
para fugir do país. Lúcio tenta convencer Herberto a 
entregar Betina à polícia, em troca de ter Mariacarla 
como advogada de defesa. Marocas desconfia do 
desaparecimento de Agnese. Menelau pede demis-
são da padaria de Elmo. Agustina diz ao padre que 
quer resgatar seu casamento com Dom Sabino e re-
velar a todos que está grávida. Samuca e Marocas 
se encontram com Lúcio e Betina para jantar.
 
Capítulo 119 - Sábado
Agustina diz a padre Luís que fingirá uma gravi-
dez para recuperar seu casamento. Samuca e 
Marocas concordam em ter Lúcio e Betina como 
padrinhos de casamento. Mariacarla leva Herberto 
para um passeio de barco e o empurra no mar. 
Agustina finge tontura perto de Dom Sabino. 
Livaldo pede a Carmen uma chance para reparar 
seus erros. Marocas desce as escadas da mansão 
vestida de noiva, sob o olhar encantado da família.
 

 
Capítulo 25 - Segunda-feira
Valentina manda Sampaio chamar Machado para 
prender Luz. Gabriel conta a Sóstenes sobre a con-
versa que teve com a mãe. Judith repreende Robério 
por tentar entrar na casa de Egídio. Valentina obser-
va a passagem que leva até a fonte. Diana revela a 
Nicolau que faz caratê. Tobias e Clotilde não con-
tam a Firmina o motivo do jantar que encomenda-
ram. Geandro e Júnior estranham o comportamento 
de Marilda. Ondina e Mirtes se enfrentam na pra-
ça. Machado desconfia da acusação de Valentina. 
Guilherme reclama de João Inácio para Aranha. Milu 
e Feliciano notam o desinteresse de Eurico pelos as-
suntos da fonte. Sampaio conta para Valentina que 
Machado furtou uma calcinha de Louise. Machado 
vai à casa de Luz. Bebeto impede Nicolau de agre-
dir Afrodite. Luz é presa. Gabriel procura Valentina.

Capítulo 26 - Terça-feira
Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde decide falar com 
Valentina sobre a prisão de Luz. Lourdes Maria pro-
cura por Olavo. Gabriel ameaça Valentina. Machado 

mostra a Rita de Cássia a calcinha que roubou. 
Júnior vê o homem misterioso que o atacou na de-
legacia. Fabim observa Marilda. Gabriel visita Luz. 
Júnior propõe uma trégua a Gabriel. Machado man-
da Leonardo comparecer à delegacia. Mirtes ofende 
Stella. Marilda chega à casa de Valentina. João Inácio 
pede para conversar com Guilherme. Sóstenes se 
preocupa com a ida de Gabriel e Júnior a Greenville. 
Valentina manda Louise chamar Marcos Paulo. 
Diana desiste de sua carreira por causa de Nicolau. 
Stella vai falar com João Inácio. Eurico questiona 
Marilda sobre seu encontro com Valentina. Gabriel 
passa mal na saída de Serro Azul, e Júnior se preo-
cupa. Valentina oferece lingeries a Machado.

Capítulo 27 - Quarta-feira
Gabriel consegue chegar a Greenville. Nicolau se ani-
ma com a decisão de Diana, e Afrodite se incomo-
da. Stella conspira com João Inácio contra Mirtes. 
Olavo tenta intimidar Valentina. Milu se preocupa 
com Afrodite. Diana chora ao lembrar da conversa 
com a mãe. Machado liberta Luz. Gabriel é levado 
para o hospital. Todos na praça festejam a liberda-
de de Luz. Lourdes Maria beija Olavo. Rita de Cássia 
alerta Machado sobre Valentina. Aranha se espanta 
ao ver a marca nas costas de Gabriel. Valentina conta 
para Marcos Paulo sobre a fonte. Gabriel colhe san-
gue para o exame de DNA. Clotilde avisa a Valentina 
que convidará Luz e a família para o jantar. Gabriel 
descobre que Sampaio tentou prejudicar Luz. 

Capítulo 28 - Quinta-feira
Aranha conta o que descobriu para Eurico, que 
convoca uma reunião com os guardiães. Stella 
procura Stefânia no bordel. Mirtes pede que Padre 
Ramiro feche a casa de Ondina. Guilherme discu-
te com João Inácio. Aranha encontra Stella no bor-
del com Stefânia. Os guardiães se reúnem no ca-
baré. Stella se embriaga. Luz e Gabriel se amam. 
Robério pega a chave do porão da casa de Egídio. 
Os guardiães discutem se devem contar sobre a ir-
mandade para Gabriel. Valentina exige que Marilda 
convença Eurico a desapropriar o casarão de 
Egídio. Valentina usa a passagem secreta para ir 
até a fonte. Lourdes Maria afirma a Geandro que fi-
cará rica. Laura declara guerra contra Luz. Fabim 
marca um encontro com Marilda. Eurico pensa na 
reunião com os guardiães. Stella, embriagada, en-
frenta Mirtes. Robério vê Valentina na fonte. 

Capítulo 29 - Sexta-feira
Valentina negocia com Robério. Mirtes finge pas-
sar mal, e Maltoni chama Aranha. Luz, Gabriel e 
Sóstenes chegam à casa de Clotilde. Louise entrega 
a Gabriel um presente de Valentina para Luz. Júnior 
afirma a Geandro que descobrirá quem é o homem 
encapuzado. Marilda pede que Eurico faça o que 
Valentina pediu. Machado usa uma das calcinhas 
que ganhou de Valentina. Aranha deixa a casa de 
Mirtes com Stellla. Robério aborda Sampaio. Tobias 
convida Firmina para trabalhar com ele. Luz  sente-
se mal ao se aproximar de Neide. João Inácio de-
cide ir atrás de Stefânia. Olavo espera Valentina na 
porta do lavabo. Firmina comenta com Neide que 
estranhou o mal-estar de Luz. Afrodite se preocu-
pa com Diana. Guilherme decide morar com Mirtes. 
Marilda se encontra com Fabim. Geandro critica 
Lourdes Maria por causa de Olavo. Olavo descobre 
a passagem secreta para a fonte. Gabriel chega à 
casa de Valentina. Valentina ataca Olavo, e o empre-
sário cai na fonte.

Capítulo 30 - Sábado
Marilda não deixa que Fabim a beije. Laura se decla-
ra para Gabriel. Olavo fica extasiado com a possibi-
lidade de ganhar dinheiro com a fonte. Judith ouve 
vozes no porão e se preocupa. Gabriel e Sampaio 
se enfrentam. Luz se aconselha com Clotilde. Judith 
conta a Feliciano sobre as vozes que ouviu na fon-
te. Milu questiona Eurico sobre suas conversas com 
Valentina. Robério tenta intimidar Judith. Marilda 
pensa em seu encontro com Fabim. Mirtes dis-
cute com Stella, e Aranha fica ao lado da esposa. 
Adamastor e Ondina expulsam Mirtes da pousada. 
A beata passa mal e Aranha a leva para o hospi-
tal. João Inácio e Stefânia avisam a Guilherme so-
bre Mirtes. Sampaio diz a Olavo que Lourdes Maria 
o espera na porta de casa. Marilda aconselha Júnior 
a mudar de vida para conquistar Luz. Valentina fica 
perplexa com o presente que recebe de Luz.

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

Você sabia que... O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA? NÃO DESANIME, HÁ ESPERANÇA! 
Se você tem problemas com a bebida ou convive com um alcoólatra ... Venha participar conosco 
das reuniões de ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) Escr. de Serv. Locais de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA

Primeiro Prêmio Marco da Paz realizado 
pela Associação Comercial de São Paulo

Na segunda-
feira 3 de dezem-
bro a Associação 
Co  mercial de São 
Paulo realizou o “1º 
Prêmio Marco da 
Paz - Inclusão sem li-
mites” no Memorial 
da In clusão, no com-
plexo do Me morial 
da América Latina. 
O evento contou 
com a presença 
do Governador do 
Estado de São Pau-
lo, do Pre sidente 
da ACSP e de mais 
auto ridades.

Foto: Divulgação

A Associação Comercial de São Paulo realizou o “1º Prêmio Marco da Paz”

ACSP-Distrital Nordeste realiza 
o Meeting Empreendedor 2018
Na última segunda-fei-

ra (3/12) a Distrital Nordeste 
da Associação Comercial de 
São Paulo realizou o Meeting 
Empreendedor 2018. Foram ho-
menageadas as empresas: Casa 
Castro, CRAF Fisioterapia, 
Go.Man e Pizzaria do Dudu, 
com o objetivo de inspirar o em-
preendedorismo, através de his-
tórias bem sucedidas. 

Os empresários: Nelson Ser-
rano, Eduardo Amador, Bru no 
Piergili Weires e o fisioterapeu-
ta Carlos Eduardo Sala Ramos 
puderam contar suas trajetórias 
no mundo do empreendedoris-
mo. Todos ressaltaram as difi-
culdades com alta carga tributá-
ria, a importância da fidelização 
de clientes e a constante moti-
vação dos colaboradores. 

Autoridades da região mar-
caram presença, entre elas: 
cabo Rute Fonseca, da 2ª Cia. do 
5º BPM/M, Antonio Fernandes, 
Conseg Vila Gustavo, Sadao 

Kitamura, Polícia Científica, 
Alba Stella Medardoni, Asso-
ciação dos Moradores do Mi-
rante Jardim São Paulo, Bras 

Pereira, Jornal São Paulo de 
Fato, Fábio Mourão, OAB-
Santana e José Maria Rocha 
Filho, Conseg-Vila Guilherme.

Foto: Jornal SP de Fato

Da esquerda para a direita: Bruno Piergili Weires, da Go.Man, Carlos 
Eduardo Sala Ramos, CRAF Fisioterapia, Eduardo Amador Lorenzo, 

Pizzaria do Dudu, Carlos Daniel, diretor-superintendente ACSP-Distrital 
Nordeste e Nelson Serrano, da Casa Castro

Prêmio Paul Donovan Kigar aconteceu 
na Câmara Municipal de São Paulo

Na última terça-feira (4) de 
dezembro, houve a 14ª edição do 
Prêmio Paul Donovan Kigar, com 
o tema “Mulher, Criança, Civismo 
e Pátria”. Cerca de 200 pessoas 
estiveram na Câmara Municipal 
de São Paulo para homenagear os 
agraciados. O evento iniciou com 
a bênção do Padre José Bizon e 
a abertura e a apresentação por 
conta do Malcolm Forest. 

Os homenageados da noite 
foram:

Dr. Antônio Ermírio de Moraes 
(em memória)

Por seu benemérito traba-
lho filantrópico, ajudando vá-
rias entidades e pessoas, den-
tre elas o Hospital Beneficência 
Portuguesa e AACD;

Profª dra. Nelly Martins Fer-
reira Candeias

Por sua liderança e contri-
buição ao Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo duran-
te mais de 16 anos;

Cel. Mario Fonseca Ventura
Por sua liderança cívica à 

frente da Sociedade Veteranos 
de 32 - MMDC, preservando 
a memória constitucionalista 
brasileira;

Srª Maria da Glória Nascimento
Por sua obra social. Órfã, 

desde a sua infância sentiu a 
necessidade de acolher crian-
ças em situação de risco, dando 
abrigo e acolhimento a mais de 
2.500 pessoas;

Dr. Lauro Ribeiro Escobar (em 
memória)

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 ban-
deira da cidade de São Paulo;

Instituto Ayrton Senna
Por dar apoio à educação e à 

criança: Educação integral, be-
neficiando 1.300 municípios e 
cerca de 2 milhões de alunos;

Imperatriz D. Maria Leo poldina 
(em memória)

Por sua regência e pela In-
dependência do Brasil. Assi nou 
o Decreto de Inde pendência em 
2 de setembro de 1822.

Foto: Divulgação

Da esquerda para a direita: Jorge Landmann, Maria da Glória Nascimento, Dr. Rubens de Brito, D. Bertrand de 
Orleans e Bragança, Cel. Mário Ventura, Malcolm Forest, Catia Kigar e D. Lygia Marques Kigar


