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Resumo das Novelas
Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

Solange recebe um
telefonema do conselho
Rosália se recusa a ir ao médico. Verena escreve sobreo dia que passou com Álvaro na
ilha, mas acaba deixando o caderno cair de
sua mochila, e Breno o encontra. Tito se declara para Flora na frente dos amigos. Breno
folheia o caderno de Verena e altera uma foto
da menina com Álvaro. Solange recebe um
telefonema do conselho e decide mudar sua
estratégia no colégio. Breno repete para Antônio a poesia que Álvaro escreveu para Verena. Solange ouve Rafael vociferando contra
Gabriela.

Espelho da Vida
GLOBO

Mariane beija Marcelo
Alain descobre que André visitou Cris no
hospital e avisa a Antônio que acionará a Polícia para descobrir o paradeiro da ex-noiva.
Piedade afirma a Cris/Julia que tentará refazer seu casamento com Eugênio. Padre Luiz
abriga Danilo em sua sacristia. Alain estranha quando Ana e Flávio impedem que ele
acione a Polícia para encontrar André e Cris.
Michele vibra quando Tavares lhe presenteia
com um curso em Nova York. Dora e Otávio
se beijam, e Gustavo não gosta. Hildegard insiste para que Lucas faça um bom casamento.
Mariane beija Marcelo. Madre Joana revela
a Hildegard que Danilo sumiu do convento.
Zezé e Abigail marcam um encontro para
Gentil. André revela a Alain sua relação com
a casa de Julia.

Verão 90
GLOBO

Herculano procura João
Patrick e Lidiane ficam juntos novamente.
Candé dá uma desculpa aos convidados para
o sumiço de Quinzinho. Quinzinho beija
Dandara. Madá conta a Herculano que Gisela e Mercedes estão discutindo. Tobé avisa a
Mercedes que Quinzinho desapareceu da festa. Vanessa finge que é rica para seduzir Jerônimo. Nicole se enfurece com Quinzinho e
decide beijar João. Moana percebe que Quinzão estava com Magda no quarto do hotel. O
desempenho de João agrada aos organizadores do evento. Herculano retira Gisela da festa ao ver a ex-mulher embriagada. Jerônimo
convida Vanessa para passear no seu iate e
pede para a jovem chamar Quinzinho e Larissa. Quinzinho fica aflito ao ver uma reportagem na TV sobre seu desaparecimento e deixa o motel às pressas com Dandara. Jerônimo
se depara com Quinzinho saindo do motel e
enxerga uma oportunidade para se aproximar
do empresário. Jerônimo se oferece para ajudar Quinzinho. Herculano procura João para
propor que o Onda Cavada se transforme em
um programa da PopTV.

O Sétimo Guardião
GLOBO

Cássia invade o casarão
Os guardiães se preocupam com a decisão de
Gabriel sobre o casarão. Luz se culpa pelo sumiço de Feijão, e Sóstenes tenta tranquilizar
a neta. Sampaio se surpreende com as grades
colocadas por Gabriel no acesso à fonte, e
avista Feijão. Cássia invade o casarão, e Gabriel a convida para participar do jantar com
os guardiães. Sampaio leva Feijão para a casa
de Valentina. Luz procura por León. Neide vê
Murilo e afirma a Firmina que o conhece.
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Horóscopo
É um dia excelente para promover investimentos e gratificações profissionais. É promissor, neste dia, encontrar soluções para
negociações financeiras. A carreira passa
por uma fase de desafios, principalmente
ÁRIES
para assumir a sua vida como um todo, mas
21/03 A 19/04 os caminhos estão abertos.
É um dia ótimo para dar direção aos seus
planos, principalmente aqueles que envolvem viagens e cursos. Você está em
condições de promover investimentos com
intenções que elevem a sua consciência
TOURO
para algo maior. O seu conhecimento lhe
20/04 A 20/05 dá condições de realizar tudo isso.

GÊMEOS
21/05 A 21/06

É um dia para ficar em silêncio e examinar
os seus sentimentos e expectativas. O silêncio é reconfortante e lhe traz segurança
para realizar investimentos para promover
mudanças estruturais. Busque reservar as
suas intenções em seu coração.

É um dia excelente para promover os projetos, principalmente no relacionamento. Os
caminhos estão abertos para o amor e principalmente para ancorar as metas que vêm
sendo elaboradas. Há realizações com amigos
CÂNCER e com pessoas que são queridas para você. O
22/06 A 22/07 relacionamento segue em alta.
Hoje há crescimento e gratificações profissionais. É um dia para conquistar resultados favoráveis na execução dos planos
profissionais. Apesar das exigências com
as quais você vem lidando, é um dia para
sair da rotina e aproveitar cada hora com
LEÃO
23/07 A 22/08 leveza e satisfação.
Você está integrado com as suas ideias e
com tudo o que engloba a sua satisfação
pessoal. O dia é favorável para conduzir
os planos que ativam viagens e cursos.
Apesar dos desafios para alcançar o seu
próprio espaço e realização pessoal, o dia
VIRGEM
23/08 A 22/09 lhe dá ótimas respostas.
Há espaço para lidar com investimentos e
pagamentos de contas. Esteja aberto ao que
a vida vem lhe ofertando para conquistar
a realização em família e para concretizar
planos com pessoas muito próximas. A
família passa por crescimento e reconheLIBRA
23/09 A 22/10 cimento.
É um dia ótimo para promover contatos
que colaboram com o seu crescimento. O
céu favorece o relacionamento e as parcerias. O caminho está aberto para interagir
com pessoas próximas ou com a pessoa
ESCORPIÃO amada de uma forma madura e executar as
23/10 A 21/11 ideias propostas.
É um dia ótimo no trabalho e na elaboração
de planos financeiros consistentes. Você se
sente em condições de crescer no trabalho
e conquistar resultados sólidos. A experiência lhe permite reconhecer o seu potenSAGITÁRIO cial. A fase é de crescimento e de ganho de
22/11 A 21/12 consciência.

O dia está excelente para promover planos
que edificam o lazer e o seu potencial. Você
está em destaque e em condições de seguir
um caminho mais promissor para lidar
com a vida afetiva e com tudo aquilo que
CAPRICÓRNIO lhe deixa feliz.

22/12 A 19/01

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

PEIXES
19/02 A 20/03

É um dia excelente para promover as relações em família de uma forma harmônica e
segura. Os planos são executados com reserva e entendimento dos laços familiares.
O momento está ótimo para curar e ressignificar também os assuntos do coração.

Os resultados com amigos ou com trabalho
em equipe começam a surgir de uma forma
positiva. Esteja aberto ao reconhecimento das pessoas envolvidas. As relações de
convivência são positivas e fortalecem a
sua imagem.

