4

Editais

TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
SEXTA-FEIRA - 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Diário da Serra

FALE COM O DS:
ds@diariodaserra.com.br

Resumo das Novelas

Horóscopo

Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

Hugo se
sente excluído
Rafael e Vinícius sofrem com a decisão de Talíssia, mas apoiam a menina. Talíssia afirma
a Simone que conseguirá trabalhar para manter Valentina, e que voltará a estudar. Hugo,
João Pedro e Gui limpam a pichação que fizeram. Talíssia começa em seu novo emprego,
e Jade, Úrsula, Santiago e Kavaco apoiam a
amiga. Marcelo diz a Gabriela que Tânia fez
uma acusação contra ela para o Conselho do
colégio. Os alunos percebem o desânimo de
Gabriela. Começa a audiência sobre a guarda
de Valentina, e Marcos faz acusações contra
Talíssia. Vinícius afirma a Jeremias que deseja se casar com Talíssia. Hugo se sente excluído do universo de Dandara. Vinícius pede
Talíssia em casamento.

ÁRIES
21/03 A 19/04

GÊMEOS
21/05 A 21/06

CÂNCER
22/06 A 22/07

GLOBO
Margot ouve Vicente tocar violão e encontra
a ficha de um livro de Danilo e Hildegard.
Alain se irrita ao sentir o perfume de Isabel
em seu travesseiro. Lenita se enfurece ao descobrir sobre o namoro de Marcelo e Isabel.
Américo vê onde Gentil guarda seu dinheiro. Cris volta do passado e se culpa por ter
deixado Piedade aflita com seus comentários.
Isabel manda objeto de Alain para o laboratório especializado em exames de DNA. Margot
mostra para Cris a ficha do livro antigo que
encontrou. Alain e sua equipe se surpreendem com o que Isabel escreve no jornal sobre
o filme. Marcelo conta sobre a discussão com
Alain, e Isabel fica satisfeita. Cris discute
com Alain depois de saber por Isabel de seu
namoro com Marcelo. Lenita tira satisfações
com Marcelo.

O Tempo Não Para
GLOBO

Betina procura Emílio
Emílio afirma a Marocas que ela salvou sua
vida porque o ama. Samuca apresenta Dom
Sabino como vice-presidente da SamVita.
Emílio se surpreende quando Marocas lhe informa que seus pais são os novos acionistas
da SamVita. Elmo desconfia das atitudes de
Betina. Carmen sugere que Dom Sabino aja
com cautela contra Emílio. Betina manda Igor
investigar o exame de DNA do filho de Waleska. Marocas afirma a Dom Sabino que não
pode desfazer o compromisso com Emílio.
Betina procura Emílio para ajudá-la a reatar
com Samuca. Paulina avisa a Eliseu que algo
aconteceu com Barão na cadeia. Dom Sabino
pede ajuda a Samuca para evitar que Marocas
se case com Emílio. Marocas recebe o vestido
de noiva enviado por Emílio.

Jesus
RECORD

Caifás se insinua para Livona
Possuída, Maria Madalena tenta atacar Petronius. Shabaka e Susana lamentam o sofrimento de Tiago Justo. Madalena recupera a
consciência e implora pra Petronius prendê
-la. Caifás e Anás descobrem que João Batista
foi assassinado. Uma mulher agradece a Jesus por ter curado seu bebê. Miriam e Maria
são avisadas sobre a morte de Batista. Joana
e Chuza retornam ao palácio de Pilatos. Heitor anuncia a prisão de André e João. Helena
pede notícia de Judas Tadeu para Iscariotes.

Documentos ou crenças limitantes o impedem de evoluir em decisões profissionais e financeiras. Atenção com o nervosismo e com
a impulsividade para lidar com projetos. Reflita sobre novas ideias e novas alternativas.

Você não vivendo um cenário que favoreça
a sua autonomia, entretanto reflita sobre as
mudanças e posturas que são vitais para
encontrar o seu espaço. A situação o leva
a pensar de maneira diferente, problemaTOURO
tizando suas crenças. Não ultrapasse os
20/04 A 20/05 limites.

Espelho da Vida
Cris discute com Alain

www.facebook.com/jornalds

LEÃO
23/07 A 22/08

VIRGEM
23/08 A 22/09

Uma pessoa importante está sentindo dificuldades para interagir com informações
ou documentos. Há problemáticas financeiras que devem ser levadas em consideração. A manhã começa agitada e com informações que devem ter impacto na rotina.

Há problemáticas no trabalho que envolvem
regras ou documentos. A situação coloca em
risco o trabalho em equipe. Seja flexível e
pondere as informações que surgem. O cenário afetivo segue inflamado e com ressalvas.

Você é levado a refletir e problematizar o
namoro e a autoestima. O cenário indica
que é preciso inovar os seus conceitos sobre o assunto. Você sente dificuldade para
tomar uma decisão. A impulsividade e o
nervosismo podem colocar tudo a perder.

As relações familiares fervilham e há desafios para evoluir uma opinião sobre os
acontecimentos. É necessário mudar o
seu campo de visão sobre o assunto e examinar o cenário. Você sente dificuldades
para lidar com urgências no trabalho.

Atenção com as palavras e com informações que chegam até você. A troca com pessoas próximas chega a um ponto delicado.
O cenário indica que é bom desapegar de
posturas. Atenção com rivalidades e com
pessoas que dificultam os trâmites finanLIBRA
23/09 A 22/10 ceiros.

Atenção com desafios para lidar com trâmites financeiros. O cenário traz embates
envolvendo documentos, e isso afeta uma
pessoa muito próxima a você (cônjuge, sóESCORPIÃO cios, parceiros).

23/10 A 21/11

Você sente urgência para lidar com mudanças no trabalho, entretanto precisa ampliar
o seu campo de visão e inovar a dinâmica
de trabalho. A rotina segue agitada e com
desafios para se expressar com uma pessoa
SAGITÁRIO que interfere em suas ações. Atenção com
22/11 A 21/12 documentos.
Há diversas informações que bombardeiam
o seu emocional e afetam o seu centro de
equilíbrio. Atenção com julgamento e situações que fogem do seu controle. Atenção
com assinaturas, documentos e pessoas
CAPRICÓRNIO que desafiam o seu progresso. É essencial
22/12 A 19/01 se posicionar com a pessoa certa.

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

A interação com amigos ou grupos nos
quais atua toma uma proporção maior e há
conflitos de ideias ou desafios com documentos que bloqueiam os próximos passos.
Reflita sobre suas posturas e sobre a forma
como vem interagindo com a situação.

Assuntos profissionais e metas tomam forma e todos percebem as suas intenções.
Você sente dificuldade para interagir com
as informações e se relacionar com pessoas que não contribuem com a sua atuação.
Atenção com estudos ou documentos. A
PEIXES
19/02 A 20/03 ansiedade emocional fica maior.

