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horóscopo

Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

ÁRIES
21/03 A 19/04

Maria Alice se desculpa
e Alex fica incomodado.
Maria Alice se desculpa e Alex fica incomodado.
Tito conta a Heitor que recuperou seu piano. Maria Alice tem lembranças de seu passado. Rosália
não aprova as intenções de Isadora, mas ajuda a
patroa a descobrir as intrigas da alta sociedade.
Tito e Heitor fazem um dueto. Jorge alerta Talíssia
sobre a ação dos traficantes. Alex diz a Maria Alice
que está tentando esquecer seu amor por ela. Alertada por Rafael, a polícia impede a ação de Calebe
e detém os traficantes no terreiro de Simone. Talíssia não entrega Jorge à Polícia. Jorge decide atear
fogo na casa de Simone.

Orgulho e Paixão
GLOBO

TOURO
20/04 A 20/05

GÊMEOS
21/05 A 21/06

LEÃO
23/07 A 22/08

Virgílio pressiona
Diana sobre paradeiro
de Amália
Ulisses toma a frente da equipe da cozinha com
a ausência de Brumela. Selena despista Catarina,
o caçador e os soldados. Mirtes deixa o convento.
Romero encontra o arco de Levi na mata. Selena
usa seus poderes para impedir que os guardas encontrem Afonso, Amália e Levi. Catarina designa
Ulisses como o novo comandante da cozinha do
castelo. Agnes leva Afonso e Amália para se esconder em uma caverna. Brumela diz a Betânia
que trabalhará no campo. Virgílio pressiona Diana
a contar o que sabe sobre o paradeiro de Amália.

LIBRA
23/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 21/11

SAGITÁRIO
22/11 A 21/12

Beth é operada
Clara relata ao Juiz sobre seu relacionamento com
Beatriz e a herança que recebeu da amiga. A pedido de Patrick, o Juiz convoca Hermínia para depor
e todos se surpreendem. Amaro volta a enxergar e
afirma que ama Estela. Estela aceita se casar com
Amaro. Juvenal e Desirée planejam o casamento.
Hermínia revela ao juiz que Fabiana manteve Beatriz internada à força e afirma que a paciente era
sã. Clara agradece Patrick por ter vencido o processo. Sophia ironiza Amaro por se casar com Estela,
que sofre com o desamor da mãe. Rosalinda conforta Estela. Raquel confronta Nádia, que propõe
amizade à futura nora. Nádia se decepciona com
a atuação de Odair na cama. Clara desconfia da
proximidade entre Helder e Suzy. Beth é operada
e Clara dá força para a mãe. Adriana se prepara
para o transplante. Gael afirma a Bruno que Clara
precisa saber da investigação sobre Sophia.

Período de recolhimento, de meditação e
de contato com certos conflitos interiores.
E’ bom não forçar as situações nem tentar
continuar certas atividades. Procure considerar as limitações do momento, aprendendo a se revigorar com elas.

Seus projetos pessoais continuarão a se
desenvolver de forma positiva, trazendo
os primeiros resultados práticos. Momento
importante na vida familiar, na qual poderá
encontrar um equilíbrio emocional e interior muito profundo.

Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resultados
poderão ser adiadas. Os novos rumos da
sua vida ganharão mais consistência e força, através da sua luta e das atitudes práticas que tomar neste dia.

Período de acomodação das novas situações. Será necessário ter paciência consigo
próprio. Tendência a não enxergar novas
perspectivas para o futuro, mas elas logo
surgirão. Mantenha- se fiel aquilo que é
necessário fazer, mesmo que modifique a
sua vida.

O relacionamento com as pessoas queridas
poderão ajudar você a se organizar interiormente de uma maneira nova completando
assim a transformação da sua personalidade. Possibilidade de perdas materiais.

Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio de outras pessoas e
de conquistas suas diante do mundo. Sintonia com os aspectos mais desconhecidos
CAPRICÓRNIO da mente e do psiquismo humano.

22/12 A 19/01

Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte do seu tempo, você
passará a se interessar mais pelos assuntos
financeiros e pelo contato com os aspectos
mais profundos do seu psiquismo. Os moAQUÁRIO
mentos de intimidade com a pessoa amada
20/01 A 18/02 serão importantes.

O outro lado do Paraíso
GLOBO

Possibilidade de iniciar um novo romance
ou de se apaixonar de novo pelo seu parceiro atual. Ideias brilhantes continuarão beneficiando você no trabalho. Procure apenas
manter- se organizado.

Fase de aumento da energia física e da
confiança. A vida profissional começará a
se estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas. Pequenos conflitos com a pessoa amada e problemas com negócios financeiros.
Confusão e subjetividade na maneira de
VIRGEM
23/08 A 22/09 pensar.

Deus Salve o Rei
GLOBO

Período benéfico para férias e para todos os
tipos de diversão. As atividades criativas e
lúdicas também estão estimuladas. Relacionamento com os amigos e pessoas da família será intenso e afetuoso.

Estabilização das novas situações no trabalho. Você poderá agora usufruir de certos
benefícios criados nesse âmbito. Conversas
importantes com amigos, aumentando sua
compreensão e sua vivência emocional.
Eles poderão ajudar nos assuntos de ordem
CÂNCER
22/06 A 22/07 intelectual.

Lídia provoca briga
com Mariana
Elisabeta foge com Jane. Camilo não consegue impedir Julieta de retirar a máscara da suposta Jane,
que na verdade é Ludmila. Cecília fica encantada
com o lugar apresentado por Tibúrcio. Julieta se
enfurece com Susana. Xavier negocia a venda da
fazenda à qual ateou fogo. Darcy vê Susana conversando com Olegário e fica desconfiado de algo.
Agatha embriaga Brandão para seduzi-lo, mas se
enfurece quando o coronel a chama de Mariana.
Tibúrcio insiste para que Rômulo e Cecília morem
na mansão após o casamento. Xavier ouve Mariana falar que viu a motocicleta do Motoqueiro
Vermelho na oficina de Luccino. Cecília promete
pensar na exigência de Tibúrcio e Fani fica furiosa.
Lídia provoca uma briga com Mariana por causa
de Uirapuru. Julieta e Aurélio pensam no beijo que
trocaram. Elisabeta e Jane são assaltadas e pedem
carona a um cocheiro. Brandão vai com Luccino
pegar sua motocicleta e Agatha segue o coronel.
Xavier e Virgílio vão à oficina de Luccino. Todos
na casa de Jorge se preocupam com o sumiço de
Elisabeta e Jane pela noite da capital. O cocheiro
leva Elisabeta e Jane a um bordel.

www.facebook.com/jornalds

PEIXES
19/02 A 20/03

Possibilidade de tornar o ambiente em que
você vive em algo mais de acordo com o
seu gosto e necessidade. Florescimento das
relações familiares e maior contato com
suas origens e com emoções importantes
do seu passado.

