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horóscopo

Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

Márcio encontra
Pérola desfalecida
Gabriela, Maria Alice e Rosália se preocupam
com o sumiço de Pérola. Bia acredita que Pérola pode estar precisando de ajuda. Todos
se organizam para sair à procura de Pérola.
Eliane liga para Gabriela ao descobrir uma
transmissão ao vivo de Pérola no celular de
Ana. Jade e Michael acreditam que Pérola esteja em algum espaço restrito na academia.
Isadora se desespera com o sumiço da filha.
Márcio encontra Pérola desfalecida.

Orgulho e Paixão

ÁRIES
21/03 A 19/04

Fani se emociona ao ver Josephine. Julieta
aprecia o tratamento que recebe de Jane. Ofélia invade o quarto de Cecília e Rômulo. Ema
ajuda Brandão. Julieta revela parte de sua
história para Elisabeta. Ema desiste de falar
sobre seus sentimentos com Brandão. Jane
revela a Camilo que sua mãe esteve no cortiço. Elisabeta comenta com Darcy que acredita que Julieta guarde um segredo. Susana
destrata Aurélio. Ofélia discute com o Barão
e Tibúrcio. Fani se encontra com Josephine.
Elisabeta conta a Ema que irá se casar e Susana ouve a conversa. Julieta procura Camilo.

Deus Salve o Rei
GLOBO

Afonso atende ao
pedido de Amália
Catarina orienta Delano a comprar um explosivo para testar sua sabotagem à mina. Petrônio e Orlando se rebelam contra Rodolfo.
Amália pede a Brumela para promover Diana a sua dama de companhia. Afonso diz a
Amália que terá que declarar a independência de Artena e coroar Catarina como rainha.
Margô entra na sala secreta do castelo, onde
estão escondidos baús com moedas de ouro.
Afonso concorda com a sugestão de Romero
de tornar Tiago membro da guarda real. Afonso atende ao pedido de Amália e perdoa Ísis.
Augusto descobre que o Conselho de Cália já
o considera morto.

Segundo Sol
GLOBO

Ícaro discute
com Cacau
Luzia fica perturbada com a revelação. Karola implora que Laureta a ajude. Ícaro discute
com Cacau. Luzia conta para Beto que perdeu
o filho que esperava dele. Remy leva Ionan,
alcoolizado, para uma boate. Karola tenta
descobrir se Beto e Luzia estão juntos. Rochelle se irrita quando Zefa elogia Manuela.
Manuela estranha o sumiço de Luiza/Ariella.
Ícaro se embriaga e Acácio se preocupa quando o amigo vai embora. Remy tenta comprometer a reputação de Ionan. Ícaro se declara
para Rosa, e Laureta se enfurece.

Melhora sensível de saúde de condições gerais deverão se apresentar. A vida familiar
será bastante harmoniosa e as chances de
sucesso pessoal, profissional e financeiro,
deverão surgir. Por outro lado, o período
promete êxito em novas associações e no
trabalho.

Os fluídos astrais passarão agora a provocar
sensações positivas e seu relacionamento
com as pessoas tende a melhorar. Haverá
paz em todos os setores de sua vida. Evite a
falta de persistência e dê continuidade nos
TOURO
empreendimentos que conseguirá bons re20/04 A 20/05 sultados.

GÊMEOS
21/05 A 21/06

CÂNCER
22/06 A 22/07

GLOBO

Fani se encontra
com Josephine

www.facebook.com/jornalds

LEÃO
23/07 A 22/08

VIRGEM
23/08 A 22/09

LIBRA
23/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 21/11

SAGITÁRIO
22/11 A 21/12

Pense no seu êxito e não dê importância a
boatos e impressões negativas. Atravessa
o melhor período material do ano. Poderá
progredir muito através do próprio esforço.
Êxito nos estudos, pesquisas e exaltação
psicológica.

Dedicar-se a rotina é o melhor que pode
fazer neste dia. Pense nos problemas como
quem tenta solucionar um quebra-cabeça e
encontrará a solução adequada. Terá uma
ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

Agir com prudência e decisão, será a norma
principal e válida para este dia. Quaisquer
dificuldades que possam surgir, serão facilmente contornadas. Conte com os familiares. Faça poupança ou evite os gastos. Visite
o lugar em que nasceu.

Grandes possibilidades de sucesso estão ao
seu redor. Procure ser mais amigo e cortês,
a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ter sua situação
mudada para melhor a qualquer momento.
Fase excelente.

Período propício para contato com amigos.
Os assuntos de ordem espiritual, intelectual, e amorosa estão beneficiados. Sucesso
na profissão e destaque pessoal. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos
negócios. Excelente ao amor.

Aprenda a ver as coisas como elas realmente são e livre-se dos medos em favor de uma
vida espiritual mais equilibrada. Aprimore
sua capacidade de liderança, servindo de
exemplo para os demais.

Você terá vantajosas e reais oportunidades.
Favorável às compras e vendas lucrativas.
O período da noite poderá ser aproveitado
em recreação. Excelente fluxo para o amor.
Evite, porém assinar documentos que possam comprometê-lo.

Influência astral benéfica para você. Terá
ajuda dos amigos e parentes, para elevar
seu estado de espírito e de inteligência. Sua
predisposição para conhecer novas amizades estará exaltada e será bastante favoreciCAPRICÓRNIO do nos negócios.

22/12 A 19/01

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

PEIXES
19/02 A 20/03

Hoje, procure desenvolver as suas atividades normais com maior cuidado. Bom dia
para se destacar intelectualmente. Seja dinâmico em suas atitudes, elimine a timidez
e a indecisão. Evite exagerar nas palavras.
Dê mais atenção à sua família.

A sua promoção e elevação social, poderá
ser efetivada por alguém conhecido. Cuide
da saúde. Se dirigir, não abuse da velocidade. Não discuta com o cônjuge se for
casado.

