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- Imóveis

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Considere, se as suas falhas ou erros, dentro do trabalho,
se devem a sua própria distração ou desinteresse. Ótimo fluxo astral para o tratamento de sua beleza física e para impor mais moral em seu ambiente social. Surpresas agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e na loteria.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Neste período, que lhe será de todo promissor, haverá muita produção profissional e muita facilidade para arranjar
empréstimos de dinheiro e para solucionar suas dificuldades financeiras. Excelente ao amor e para as viagens.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Não despreze e nem faça pouco caso de ninguém. Você
poderá se arrepender. Muito sucesso está previsto para
você . Terá êxito em escritos, nas viagens que empreender,
nos negócios e nos estudos que requeiram grande empenho mental.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

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

Visite: www.omarcardoso.com.br

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Influência astral muito benéfica e renovação profissional
para solucionar seus problemas financeiros e pessoais.
Fará boas amizades e receberá o apoio de pessoas que
exercem muita influência nos meios sociais.

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto

Notícias pouco alvissareiras poderão vir. Tome cuidado também com os inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão
prontos a prejudicá-lo em algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações. A Lua estará revitalizando as suas energias e envolvendo-o em muitas situações interessantes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro
Boas vibrações, emanando sentimentos de amor e comunhão,
refinamento pelos gostos artísticos e atração pelo sexo oposto.
Espetacular influência astral para o seu signo. Lucrativos negócios, e receber dinheiro considerado perdido. Os transportes,
as mudanças e as viagens estão também, favorecidos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O aspecto entre planetas importantes dentro do seu mapa solar
indica um bom período, pois você estará em seu melhor período
para o convívio íntimo. Se agir corretamente, terá grande expansão
em todos os sentidos quer nos negócios, quer na vida social e profissional. Bom para as investigações e novas descobertas.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Aplique-se melhor no trabalho, uma vez que você está deixando esta parte importante da sua vida um pouco de lado. Nada
de imprevidência, pois, poderá estragar suas possibilidades
de ser bem sucedido. Com o posicionamento benéfico dos astros, você deve analisar suas chances profissionais.

Excelente estado mental. Ótima intuição e bastante gosto para
as coisas novas. Há favorabilidade para importações e exportações, viagens ao exterior, conhecimento com estrangeiros,
passeios, publicidade e diversões de um modo em geral. A coragem e o dinamismo continuarão sendo o seu ponto forte.

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro
Período ideal para firmar relacionamentos ou se lançar
em novas conquistas. A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade irá elevarse bastante, suas condições sociais se exaltarão e a saúde também.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Neste período, maiores serão as possibilidades de se realizar materialmente, através dos bons negócios e pelo esforço no trabalho. Fluxo favorável também ao amor e paixão. Aproveite. Você pode sentir interesse pela filosofia ou
religião.

De 6/12 a 12/12

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Você também estará sentindo muita segurança junto aos
amigos e conhecidos, podendo demonstrar a sua amizade que será retribuída. Bom para novos empreendimentos
e aos negócios ao mesmo tempo. Mente fértil, penetrante e influente.

Promoção de Natal do Center Norte presenteia com Sesc Santana promove vivência de “Yoga”
e apresenta espetáculo infantil “Rosa
berloques decorados com cristais da Swarovski®
Pequena, vida de circo” em dezembro

Para entrar ainda mais no
clima do Natal, o momento mais
esperado por todos, o Shopping
Center Norte lançou sua promoção de Natal 2019. Em ação
realizada com a divisão corporativa da Swarovski, a cada R$
600,00 (seiscentos reais) gastos
em compras nas lojas e quiosques participantes do Shopping
Center Norte, no período de 2 a
24 de dezembro de 2019, o participante poderá escolher por um
berloque* decorado com cristais
da Swarovski®, em formatos de
esquilo, de pinha ou de noz.
Além disso, os consumidores
que se cadastrarem na promoção, poderão concorrer a sorteios
diários de 10 pulseiras contendo
os 3 berloques diferentes da marca. É importante destacar que
compras realizadas de segunda a quinta-feira darão cupons
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em dobro para concorrer aos sorteios diários. Para cadastrar os
cupons, os clientes poderão utilizar os pontos de cadastro, espalhados pelo shopping,
ou por meio do aplicativo Prizor. Todos
os produtos foram deBerloques de noz, esquilo, ou pinha
senvolvidos, exclusivamente para a promoperder o encanto natalino. A esção do Center Norte. O tema da colha dos berloques está alinhadecoração de Natal deste ano, as- da à nossa campanha de Natal,
sinado pela Cecília Dale, traz os que neste ano traz para todo o
esquilos como pano de fundo.
empreendimento os esquilos.
“Estamos muito contentes Temos certeza que a promoção
em, mais uma vez, firmar par- será um sucesso”, diz Fabiana
ceria com a Swarovski. Sabemos Teixeira, gerente de Marketing
que o Natal é o momento mais es- do Shopping Center Norte.
perado por parte dos nossos clien*Limitado a dois berloques
tes e por isso pensamos em um por CPF. Promoção válida até
presente que inspire charme e 24 de dezembro ou até se encerbeleza, mas ao mesmo tempo sem rarem os estoques.

que está desesperada, com medo de perder a filha. Elias se
espanta ao ver Padre Paulo em sua casa.

Capítulo 59 - Segunda-feira
Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a
Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro dos
dois. Natália tenta disfarçar o incômodo 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 60 - Terça-feira
Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não abandone a faculdade.
Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma surpresa para Almeida. Clotilde espera
por Almeida. Mabel incentiva Carlos a abandonar a faculdade. Alfredo e Adelaide se beijam. Inês e Carlos se encontram.
Capítulo 61 - Quarta-feira
Inês revela a Carlos que João e Shirley jamais lhe entregaram suas cartas. Lola pede que Genu a ajude a divulgar seu trabalho. Lola sente a ausência de Alfredo. Alfredo
e Adelaide ficam juntos. Emília decide notificar a polícia sobre o sumiço de Adelaide. Justina revela que enterrou as
economias de Candoca. Lola sofre com a falta de dinheiro,
e Clotilde sugere que a irmã dispense Durvalina.
Capítulo 62 - Quinta-feira
Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata Gusmões para encontrar Adelaide. Olga encontra a caixa com as economias
de Candoca. Zeca e Olga fecham negócio com Neves e
Leontina, e Maria desconfia. Almeida pede que Clotilde o
aceite como amigo. Afonso orienta Carlos a deixar que Inês
siga sua vida. Lola anuncia aos filhos que terá de demitir
Durvalina.
Capítulo 63 - Sexta-feira
A família de Lola fica penalizada com a possibilidade de demitir Durvalina. Virgulino percebe a afeição de Afonso por
Lola. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e confidencia a Tião que sairá com Adelaide novamente. Maria comenta
com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação a Neves.
Higino alerta Adelaide, que percebe que está sendo seguida
por Gusmões. Alfredo se chateia quando Adelaide não aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulino ajuda Lili com o jantar para Julinho. Assad pressiona Julinho a comparecer à sua
casa. Lola confessa a Durvalina que terá de demiti-la.
Capítulo 64 - Sábado
Carlos pensa em conseguir um novo trabalho para
Durvalina. Mabel comenta com Josias sobre a distância de
Carlos. Afonso e Inês visitam Lola e sua família. Zeca se prepara para viajar a São Paulo a pedido de Neves. Adelaide
explica sua ausência a Alfredo. Lola e Afonso fazem uma
proposta a Durvalina. Almeida conversa com Clotilde. Mabel
afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Durvalina
presenteia a família de Lola. Afonso comunica a Lola que
conseguiu uma grande encomenda de seus doces.

Capítulo 115 - Segunda-feira
Gisele alerta a William que Diogo está no desfile para atentar contra Alberto. Lulu pede ajuda a Ramon para encontrar
Waguinho, que se afastou para não atrapalhar o casamento
dela com Tonho. Tonho resolve se separar de Lulu. Gabriela
aceita substituir uma das modelos no desfile. Eliza dá dicas para Gabriela desfilar. Gabriela se fere ao impedir que
o refletor manipulado por Diogo caia em cima de Alberto.
Capítulo 116 - Terça-feira
Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. Alberto perde a memória. Mauri anuncia que Gabriela será submetida
a uma cirurgia de risco. Mauri avisa a Paloma que Gabriela
tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a memória.
Paloma comenta com Ramon que Gabriela deve ter o tipo
sanguíneo de Elias. Padre Paulo insinua para Paloma que o
pai de Gabriela pode estar vivo.
Capítulo 117 - Quarta-feira
Waguinho sugere a Alice que faça uma campanha na rede
social para encontrar alguém com o tipo de sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com Waguinho que
está se distanciando de Alice. Diogo se despede de Gisele,
prometendo se vingar dela e de todos. Paloma diz a Marcos

Capítulo 118 - Quinta-feira
Rosemary não entende por que Padre Paulo chama o marido de Elias. Elias decide ajudar Gabriela, pensando no dinheiro que pode ganhar. Vera comunica a Alberto que as
vendas dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica surpreso quando Padre Paulo chega com Elias ao hospital. Mauri
avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a costureira incrédula ao dizer que é Elias.
Capítulo 119 - Sexta-feira
Elias age como se fizesse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha. Marcos se preocupa quando Gabriela lhe pede que não deixe Elias sozinho com
Paloma. Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias.
Tonho e Lulu reconhecem que o casamento deles acabou.
Paloma deixa Alice e Peter com Lulu. Elias cobra dinheiro a
Paloma para doar sangue a Gabriela.
Capítulo 120 - Sábado
Paloma se espanta com a atitude de Elias. Marcos tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro para Elias.
Elias promete dar parte do dinheiro que exigiu de Paloma
para Tadeu. Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão
definitiva para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando
receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação.

Capítulo 13 - Segunda-feira
Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo pede que
Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a sabotagem
ao restaurante. Thelma não percebe o interesse de Durval
por ela. Danilo e Thelma conseguem a confissão de Vicente
sobre a sabotagem. Tiago descobre que terá um irmão e
teme perder o amor de Vitória. Vitória tem um sangramento.
Capítulo 14 - Terça-feira
Davi acompanha Vitória ao hospital e afirma que a advogada
precisa descansar. Érica convida Raul para um almoço com
sua família. Álvaro se revolta contra Vicente e exige que o rapaz se afaste da cidade. Na premiação, Raul insinua a Érica
que deseja se casar com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de
sua sociedade com Raul. Érica questiona Raul sobre Vitória.
Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro.
Capítulo 15 - Quarta-feira
Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia Estela. Lurdes
convida Camila para sair com Thelma e Danilo. Davi recusa
a ajuda de Vitória. Miriam questiona o interesse de Wesley
em Jader. Penha se irrita ao ver Wesley e Miriam juntos. Raul
questiona Vitória sobre o passado dos dois. Lurdes pede
desculpas a Érica. Álvaro comemora seu filho com Verena.
Danilo e Camila desistem de jantar com Thelma e Lurdes,
mas acabam se conhecendo sem saber da ligação de suas
mães. Belizário ateia fogo ao galpão de Davi.
Capítulo 16 - Quinta-feira
Davi consegue escapar do galpão e é socorrido por paramédicos. Ryan provoca Érica sobre o almoço com Raul.
Danilo e Camila se beijam. Amanda resgata Davi do hospital, antes que Belizário atente contra o ativista. Lurdes visita
Sandro. Durval sente ciúmes de Thelma. Ryan apoia Marina,
que sofre por ter quebrado sua raquete. Lurdes teme pela
vida de Sandro durante uma rebelião no presídio.
Capítulo 17 - Sexta-feira
Lurdes respira aliviada ao constatar que Sandro está vivo.
Miguel questiona Davi sobre Amanda. Durval conta que encontrou um novo médico para avaliar o caso de Thelma. Brenda
flagra Magno e Betina juntos. Lurdes vê Danilo com Camila,
e os dois pedem segredo sobre seu namoro. Todos na casa
de Lurdes gostam de Raul. Davi e Amanda ficam juntos. Ryan
vende seu violão para comprar uma nova raquete de tênis para
Marina. Alguns meses se passam. Sandro deixa a prisão.
Capítulo 18 - Sábado
Lurdes apresenta Sandro aos filhos, e Érica desconfia do
rapaz. Vitória comenta com Natália sua situação difícil com
Davi. Thelma descobre que Danilo tem uma namorada e
procura Amanda. Raul apoia Érica. Durval revela sua história com Natália e Carol para Thelma. Sandro despista
Lurdes para encontrar Marconi. Durval consegue se reaproximar de Carol, para o espanto de Natália. Thelma comenta
com Lurdes sobre o namoro secreto de Danilo. Sandro participa de um assalto com Marconi, e Danilo o vê.

Capítulo 82 - Segunda-feira
Amitis se preocupa com o estado de saúde de Neusta.
Matias pede a mão de Gadise em casamento. Samira e
Talita falam sobre a próxima vez que dançarão na Casa
da Lua. Edissa e Ebede são avisados sobre o desmaio de
Neusta. Joana conversa com Dana e diz que ainda não
ama Zac. Asher agradece pela amizade de Lior. Lia cuida de Daniel. Irom e Yasha se despedem do rei e deixam
o palácio. Nitócris se prepara para a viagem ao Campo de
Dura. Neusta lamenta a partida de Irom e Yasha. Nitócris
humilha Nabonido. Os sábios hebreus se preparam para
deixar a Babilônia. Elga flagra as gêmeas falando mal de
seus filhos.
Capítulo 83 - Terça-feira
As gêmeas desconversam, mas Elga desconfia.
Nabucodonosor pede para Daniel ficar no palácio para repousar. Samira e Talita decidem dar um tempo nas danças. Kassaia apoia Gadise. Sammu e Beroso tramam contra os hebreus. Fassur pede votos para os filhos de Elga.
Fassur vence a votação, mas Zac chega e pede a anulação dos votos. Ele avisa que o sacerdote comprou votos.
Em conversa com Aspenaz, Daniel fala sobre seu amor por
Lia. Dissimulados, Sammu e Nebuzaradã retornam ao local da inauguração da estátua. Gadise estranha o sumiço
de Kassaia. Beroso anuncia a inauguração da estátua e avisa que todos presentes deverão se curvar ao monumento.
Capítulo 84 - Quarta-feira
Mesaque, Sadraque e Abednego se preocupam com o aviso dado por Beroso. Arrasada, Kassaia caminha chorando.
A princesa acaba escorregando em um barranco e cai desacordada. Asher chega e avista Kassaia. A vitória de Fassur é
anulada e Ravina se torna o novo administrador da sinagoga. Aspenaz diz admirar a fé de Daniel. Mesaque, Sadraque
e Abednego se recusam a curvarem-se diante da estátua.
Nabucodonosor ordena que eles sejam jogados na fornalha. Raquel chora desesperada. Lior procura por Asher.
Gadise procura Amitis e avisa sobre o sumiço de Kassaia.
A princesa recebe a ajuda de Asher. Lia visita Naomi e pede
para Larsa ficar longe dela. Irritado, Fassur vai até a casa de
Elga e se queixa de Zac. Ilana fica feliz ao saber que Ravina
administrará a sinagoga. Zac se declara para Joana. Daniel
diz que protegerá Lia e Naomi. Diante da fornalha em chamas, os três sábios hebreus se mantêm firmes. O rei ordena
que eles sejam lançados às chamas.

Nos domingos dos dias 8 e
15 de dezembro, o Sesc Santana
promoverá das 10h30 às 11h30
uma vivência gratuita de “Yoga”.
A atividade tem conceitos e uma
filosofia, que trabalha o corpo e
a mente, através de disciplinas
tradicionais de quem a pratica. No Yoga temos a prática de
exercícios e meditação para trabalhar a parte física e também
a mente. A partir de 12 anos.
Gratuito.
Nos domingos dos dias 8
e 15 de dezembro, às 14 horas, o Sesc Santana apresentará o espetáculo de circo “Rosa
Pequena, vida de circo”. Eu me
chamo Rosa e moro num circo. Você já entrou na lona de
um circo? O que você encontrou lá? Um mágico? Uma trapezista? Um funâmbulo? Tem
tanta coisa no circo! Eu ainda
sou pequena, mas eu sei que
um dia eu vou conseguir voar,
lá no alto! Eu sei que não parece muito fácil, ainda mais
quando se é pequena. A gente
tem medo, a gente não sabe direito como fazer. Mas eu escolhi voar e esse é o meu sonho!
Eu vou me dedicar e descobrir
e inventar um jeito de realizá-lo. E você, tem um sonho?
Como você pensa em fazer dele
realidade? Livre. Ingressos: R$
17,00 (inteira), R$ 8,50 (meia),
R$ 5,00 (credencial plena).
No dia 7 de dezembro, sábado, às 19 horas, o Sesc Santana
apresenta mais um evento do
Projeto Música no Deck, dessa
vez o show de “Os Escolhidos”.
Grupo vocal de jovens refugiados da República Democrática
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O tema central da atividade é trabalhar com a mente e o corpo em equipe

do Congo, compartilha suas experiências e aborda aspectos culturais de suas raízes misturando
músicas tradicionais e autorais
cantadas em cinco línguas: kikongo, lingala, swahili, tchiluba
e português.Os Escolhidos são:
Leonardo Matumona (segundo
tenor), Hidras Tuala (primeiro tenor), Isaac Dizolele (barítono) e Muanda Tuala (baixo).
Livre. Gratuito. Sem retirada
de ingressos.
Dias 7 e 14 de dezembro,
sábados, às 14 horas, o Sesc
Santana apresentará o espetáculo de circo “Saltimbembes
Mambembancos”. O espetáculo é uma festa popular em que
os palhaços se apresentam como
artistas saltimbancos, formando
uma roda na praça para exibir
suas habilidades, músicas e divertir as pessoas. Saltimbembes

Espetáculo de circo “Rosa Pequena, vida de circo”

foi apresentado mais de 500 vezes e tem em seu currículo participação em festivais internacionais dentro e fora do Brasil,
além de colecionar centenas de
prêmios. Livre. Grátis.
Em dezembro, o Sesc Santa
na promoverá no dia 6, às 9h30
e no dia 7 às 15 horas as atividades “Jogos, atividades pré
desportivas e desafios para todos”, que tem como foco trazer
orientações práticas referentes as atividades pré desportivas e desafios que contribuam
com as atividades da vida diária
e promovam autonomia e educação para os jogos e inclusão.
Gratuito.
Na sexta e no domingo,
dia 6 e 8 de dezembro, o Sesc
Santana promoverá uma intervenção que discute sobre acessibilidade e sua importância
para o pleno exercício das pessoas com deficiência. Onde haverá uma obra artística inspirada no fluxo das pessoas com
deficiência visual por estruturas arquitetônicas de diferentes espaços sejam abertos ou
fechados. Andreza é uma pessoa com deficiência visual - visão subnormal - que busca com
essa criação, questionar o que
realmente dá acesso e o que limita quando não privilegiamos o sentido da visão. Livre.
Gratuito.
O Sesc Santana está localizado na Avenida Luiz Dumont
Villares, 579 - Jd. São Paulo.
Para informações sobre essas
e outras programações, ligue
0800-118220 ou acesse o site do
Sesc: www.sescsp.org.br

Capítulo 85 - Quinta-feira
Raquel se desespera e corre para falar com Mesaque.
Nebuzaradã manda os guardas jogarem os sábios hebreus
na fornalha. Daniel não consegue achar coragem para se
declarar à Lia. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro da fornalha em chamas. Raquel se emociona ao
reencontrar os sábios. Neusta agradece a cordialidade de
Dalila. Matias e Rebeca sentem pena de Hurzabum ao vê-lo
tentando cuidar de Shag-Shag. Neusta empurra Belsazar na
piscina para lhe dar uma lição. Ravina almoça com os familiares. Neusta diz sentir falta de Joaquim. Aspenaz procura
Daniel e diz saber da aliança entre Neusta e o rei Irom. Zac
fica furioso ao encontrar Fassur em sua casa. Asher se aproxima do local da inauguração da estátua de Marduk com
Kassaia nos braços. Nebuzaradã se enfurece e arma seu arco-e-flecha na direção do escravo hebreu.
Capítulo 86 - Sexta-feira
Kassaia diz que Asher a ajudou. Nabucodonosor manda
Nebuzaradã abaixar a arma. A princesa recusa a ajuda de
Sammu-Ramat, que estranha. O rei avisa que recompensará o escravo hebreu. Zac expulsa Fassur de casa. Amitis
estranha o comportamento de Kassaia. Kassaia confessa para Amitis que não se deitou com o escravo. A princesa diz estar farta de mentiras em sua vida. Sadraque,
Mesaque e Abednego encontram Daniel e falam sobre o
milagre na fornalha. Belsazar desrespeita Nabonido. Daniel
descobre que Beroso convenceu o rei de fazer o decreto obrigando os hebreus a se curvarem diante da estátua
de Marduk. Nebuzaradã sorri ao receber uma mensagem.
Ebede-meleque e Gadise falam sobre o milagre na fornalha.
Rabe-Sáris conversa com os familiares sobre os acontecimentos no Campo de Dura. Neusta diz permitir a união entre Joaquim e Edissa. Nebuzaradã e Beroso vão até a sala
do trono e entregam uma mensagem que foi interceptada a
caminho do reino de Tiro. Nabucodonosor lê o pergaminho
e fica furioso. O rei diz que Joaquim é um traidor e avisa que
cortará seu pescoço.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas e podem não
ser enviados pela emissora.

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

