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Resumo das Novelas

Horóscopo

Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

Jaqueline decide
ir embora
Pérola não reconhece Márcio e acredita que
ainda namora Alex. Pérola rivaliza com Maria Alice. Solange admira Fabiana. Santiago
tem a oportunidade de fazer parte de uma
seleção pra um time semiprofissional de futebol de salão. Jaqueline decide ir embora. Solange manda novas mensagens motivacionais
para Rafael. Solange nomeia Fabiana a nova
presidente do grêmio.

Espelho da Vida
GLOBO

Sérgio revela a Alain
suas descobertas
Sheila coloca uma cópia de uma folha do diário de Julia nos pertences de Cris. Sérgio revela a Alain suas descobertas sobre Gustavo
Bruno. Alain percebe o ar de censura de Cris
na gravação da cena de Danilo e Julia. Alain
afirma a Cris que ela está se confundindo
com a personagem e aconselha a namorada
a procurar um psiquiatra. Cris encontra uma
página do diário da Julia em sua camisola e
mostra a Alain.

O Tempo Não Para
GLOBO

Mateus leva Teófilo
para a Criotec
Vanda avisa a Samuca que Betina vendeu as
ações da SamVita. Marocas mostra a Samuca
o local onde será aberta a loja da Kikinico. Lúcio revela a Dom Sabino, Samuca e Marocas
que está se vingando deles por supostamente terem matado Emílio. Mateus leva Teófilo
para a Criotec. A SamVita amanhece cercada
por tapumes, avisando que a empresa está fechada e interditada por ordem judicial.

ÁRIES
21/03 A 19/04

João Inácio tenta
consolar Socorro
Valentina finge aceitar as exigências de Eurico. Gabriel lamenta ficar longe de Luz.
Clotilde faz um convite para Luz. Mirtes se
prontifica a ajudar Socorro com Lourdes Maria. Lourdes Maria pede ajuda a Geandro, que
não lhe dá atenção. Sampaio faz intriga sobre
Eurico e Valentina para Júnior. Marilda conta
para Eurico sobre o trato que fez com a irmã.
Valentina pede para Marcos Paulo confirmar
a história que contou a Olavo. Gabriel pensa
em Luz. Lourdes Maria é levada para um convento. Mirtes procura Olavo. Geandro reclama de Júnior para Eurico. Marcos Paulo entrega a Olavo o relatório com as propriedades
da água da fonte. Laura fica perplexa ao saber
que Lourdes Maria foi para um convento. Marilda pede um pouco da água da fonte para
Valentina. Judith vê Robério entrar no carro
de Sampaio. João Inácio tenta consolar Socorro. Valentina faz uma nova proposta para
Eurico.

Você está muito sensível e os sentimentos do
passado ficam mais fortes. É um dia para empregar a sua energia no que realmente é importante e priorizar os assuntos profissionais.

De uma forma geral, o dia segue produtivo
para consolidar os projetos e seguir mais
atuante em grupo. A liderança deve ser
desenvolvida, mas existem outros fatores
que causam desperdícios. É desafiador traTOURO
zer uma nova ideia e fazer circular entre as
20/04 A 20/05 pessoas. A falta da verdade atrapalha.

É um dia bom para estruturar a carreira e as
suas metas. Você está forte e determinado a
seguir os planos traçados, mas existem fatores com o cônjuge, parceiros ou clientes
que causam desperdícios. De forma geral, a
experiência lhe traz vulnerabilidade. Fique
GÊMEOS
21/05 A 21/06 atento e mantenha-se focado.
A sua fé está sendo testada. É um dia ótimo
para lidar com cônjuge, sócios ou situações
importantes no relacionamento. Um contato
pode lhe trazer segurança e estrutura profissional, mas a sua forma de enxergar a situaCÂNCER ção pode causar desperdícios e negligências.
22/06 A 22/07 Reflita sobre suas crenças.
Existe o desejo de se organizar para promover mudanças sólidas no trabalho ou na sua
rotina. Você está altamente sensível e em
busca de respostas para lidar com mudanças internas. Você está com uma tendência
a errar em seu julgamento. Reflita sobre as
LEÃO
23/07 A 22/08 aflições que afetam a autoestima.
Os assuntos do coração deixam vulnerável a pessoa amada. Atenção com sentimentos do passado e com experiências
que devem ser ressignificadas. É um dia
ótimo para organizar os projetos a dois.
Existem fatores familiares que não podem
VIRGEM
23/08 A 22/09 ser destacados. Examine a situação.
Você está vulnerável às questões de sua
rotina. O céu favorece a organização de
planos sólidos que envolvem o imóvel ou
questões em família. Existem diversas situações que devem ser colocadas em movimento. O acúmulo de trabalho é demandaLIBRA
dor. Não negligencie nada e se organiza ao
23/09 A 22/10 máximo.
É importante organizar assuntos que envolvem filhos ou projetos ligados a pessoas
próximas. É importante dar um passo sábio
e seguir mais maduro na experiência. Você
está com tendência a negligenciar fatores
ESCORPIÃO financeiros e oportunidades essenciais ao
23/10 A 21/11 seu desenvolvimento.
É um dia bom para organizar assuntos familiares que se mesclam com questões
financeiras. Planejamento é fundamental
para ter resultados sólidos. Você precisa
examinar as suas posturas e os julgamenSAGITÁRIO tos; pode até estar certo, mas deve mudar o
22/11 A 21/12 campo energético.
Você está muito sensível para lidar com
parentes (principalmente irmãos) ou com
ideias que precisam de planejamento. O
céu colabora com as suas posturas e lhe
permite interagir de forma adequada. PresCAPRICÓRNIO te atenção ao julgamento que segue em si22/12 A 19/01 lêncio e que afeta o seu emocional.

O Sétimo Guardião
GLOBO

www.facebook.com/jornalds

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

Não adianta querer fazer tudo de uma
vez. Você está com tendência a desperdiçar oportunidades por causa de exageros
empregados. O céu lhe permite analisar
os fatores que são viáveis e o que deve ser
descartado.

Você está com “a faca e o queijo na mão”
para fazer a diferença e seguir com os projetos de uma forma estruturada e organizada.
Além disso, está no caminho certo e terá
êxito mediante o esforço liberado. É preciso
manter o ritmo por meio de uma postura
PEIXES
19/02 A 20/03 ética.

