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A vida é uma longa
corrida em que a
persistência e a
integridade são
absolutamente
necessárias para as
nossas metas.”

especial

Aniversariantes - Hoje: Nelson Luis e Romeu P. Bolina.
Amanhã: Claudio S. Chimura.
Parabéns! Muita saúde, amor, paz, fé, esperança, alegria e prosperidade. Feliz aniversário!

cultura@moginews.com.br

Ganhe coragem, ouse e lute pelos seus sonhos
Todos falam de sonhos
e desejos, e por entre
suspiros a vida corre
veloz. Muitos acham
que amanhã sempre
haverá tempo para
concretizar esses
sonhos, mas o que
muitos não percebem é
que amanhã já é tarde,
pois o amanhã talvez
nunca chegue.
A vida é muito curta

para ser levada com
covardia, preguiça e
principalmente para
perder sem tampouco
ter lutado! Você que
hoje descansa a cabeça
no travesseiro pronto
para sonhar o que
acha impossível, faça
um favor a si mesmo
e amanhã ganhe
coragem, ouse e lute
pela vitória! Agora

você pode, mas depois
ninguém sabe; então,
vá e corra atrás do
que deseja! Ouse e dê
aquele beijo na pessoa
de quem há muito
esconde sentimentos;
não se importe com o
que os outros pensam.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

GLOBO, 19H15

Chiquititas

Totalmente Demais

Bia arma um plano com Ana para assustar as garotas com
ratos de mentira feitos de esponja de aço. No quarto, a
garota joga em Vivi o rato de mentira. A pequenina fica
furiosa. Pata entra no quarto de produtos de limpeza, mas
é surpreendida com a presença de Mili. Pata desconversa
e diz que vai procurar os ratos em outro lugar. Mili estranha
o comportamento da amiga e decide entrar no quarto de
produtos de limpeza.

Germano pede a Jonatas o endereço da família de
Eliza. Carolina pensa em novas formas de afastar Eliza
do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas quando
o rapaz lhe pede o endereço de sua família, ignorando
seu passado com o padrasto. Dino finge que perdoou
Eliza e sugere a Gilda que toda a família viaje para o Rio
de Janeiro para torcer pela menina. Dino combina com
Peçanha uma forma de colocar Eliza na cadeia e roubar
o dinheiro do concurso.

GLOBO, 17H55

Malhação
Deco pede a Roney para falar com Keyla em particular. Deco
garante a Keyla que não fugirá de suas responsabilidades
com Tonico. Lica, Ellen e Tina acreditam que Keyla ficará
com Deco, e Benê se preocupa com Tato. Anderson
convida Tina para um churrasco em sua casa. Das Dores
e K2 incentivam Tato a cozinhar. K1 se exibe no carro de
MB. Felipe e Lica namoram. Benê sonda Guto sobre sua
vida amorosa. Deco e Keyla se beijam. Roney exige fazer
um exame de DNA em Tonico.

GLOBO, 18H15

Novo Mundo
Cecília decide vender a joia
que ganhou de sua mãe para
ajudar Libério. Tibiriçá elogia
os feitos de Piatã como pajé.
Hassan tenta obrigar Elvira a
contar onde Thomas esconde
seus tesouros. Bonifácio teme
que a Constituição seja aprovada.
Domitila encomenda a cópia de
suas joias.

GLOBO, 21H00

Fina Estampa
Griselda e Renê acertam
a venda do Brasileiríssimo.
Griselda desabafa com
Celeste sobre a conversa
que teve com Renê. Quinzé
e Teodora dormem juntos.
Chiara convida Letícia para
jantar. Quinzé promete ficar
com Teodora se ela revelar
onde conseguiu seu dinheiro.

RECORD, 20H30

Apocalipse
D Poderosa se aproxima, com sangue nos olhos, encarando Bernardo. Bernardo faz que vai arrancar a máscara de
Poderosa, mas Duplex chega antes e impede. Poderosa
circula pelo salão, arrancando olhares, assovios e palmas.
Os clientes ficam polvorosos com a performance e gritam
por quem paga mais. Poderosa retira a máscara. Olympia fica impressionada com Poderosa. Maria Antônia diz
para Fernanda que quer ir embora.

ASTRAL
Áries (21/3 a 20/4) - Os números irão ser seus amigos neste momento, algumas coisas irão convergir de maneira mais
positiva, assim será, por exemplo, com a sua saúde. O planeta de Saturno tende a não ser um aliado.
Touro (21/4 a 20/5) - Não desista dos seus sonhos, persistir
precisará ser algo indispensável na sua vida. O planeta Vênus irá exercer um determinado controle sobre algumas das
suas decisões mais importantes, principalmente no que diz
respeito o amor.
Gêmeos (21/5 a 20/6) - Você irá possuir muitos ganhos durante todo este grande dia, desde que reserve as suas opiniões
para as coisas realmente relevantes. No planeta Mercúrio terá
uma convergência real para o crescimento.
Câncer (21/6 a 21/7) - O elemento Água será um aliado dos
seus ganhos de espaço na família. A Lua com certeza modificará o seu dia para melhor, poderá contar com o apoio familiar, uma vez que nosso satélite natural estará como apoio
desta constelação.

Leão (22/7 a 22/8) - O Sol tende a lhe comunicar bons sinais
para que o Fogo acenda as chamas do seu coração, tenha consigo a certeza de que pode conduzir cada situação para aonde você quer,uma vez que Netuno facilitará o seu caminho
para a harmonia familiar.

Sagitário (22/11 a 21/12) - Ganhando isso, tende a produzir
muito mais do que imaginava ser possível. Mercúrio não irá
neste dia fazer com que você fique afastado de quem ama,
portanto tenha agir com sabedoria e aproveitar cada oportunidade que aparecer.

Virgem (23/8 a 22/9) - Os métodos que vem praticando para
lidar com o amor, talvez precisem ser revistos para algo mais
prático. A Terra estará ao seu lado até o momento em que
você entrar em contradição, cuidado as influências negativas de Vênus.

Capricórnio (22/12 a 20/1) - Com dificuldades para lidar com
determinadas situações, necessitará de um trabalho melhor
na sua personalidade, fixe metas alcançáveis para você chegar aonde você quer com qualidade.

Libra (23/9 a 22/10) - Tente contrair desta forma, um pouco
mais de pensamentos que possam iluminar a sua caminhada. Respirar novos ares será algo importante, mas não desista dos teus sonhos, faça de todo o possível para ganhar o seu
espaço no campo financeiro.

Aquário (21/1 a 19/2) - As modificações de cores marcarão
a sua personalidade mais diversificada, com isso poderá oferecer aos seus familiares muitas opções, criando assim um
ambiente melhor harmonizado.

Escorpião (23/10 a 21/11) - Faça de tudo para não perder a
sua credibilidade, o Sol poderá lhe atrasar a vida neste dia,
enfrente tudo com seriedade, principalmente se envolver a
pessoa amada nesta situação.

Peixes (20/2 a 20/3) - Em exaltação o seu planeta regente
tende a conduzir tudo de uma forma muito mais clara. Conseguirá vencer alguns limites, só deve ir devagar para não se
prejudicar sem qualquer necessidade.

