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Quando o jogo
termina, o rei e
o peão voltam
sempre para a
mesma caixa.”

especial

Aniversariante: Lendro Alvez dos Santos.
Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam dádivas renovadas em sua vida
hoje e que se estendam por todo o ano. Feliz aniversário!

cultura@moginews.com.br

Não se apegue demais
Para ser feliz, às vezes
é preciso exercitar o
desapego e desistir
de muitas coisas.
Por isso, sempre que
sentir necessidade,
desapegue e desista!
Desapegue daquilo
que não deu certo no
passado. Desapegue
dos arrependimentos.
Desapegue dos
problemas, desapegue

dos sofrimentos, da
mágoa e do rancor. O
que passou, passou,
e por mais que você
pense, não vai poder
mudar nada.
Desista de se culpar.
Desista de querer
ter sempre razão.
Desista de querer
impressionar os
outros. Desista da
perfeição. Desista

de achar que pode
controlar tudo.
Desista de achar
que tudo tem uma
razão. Há coisas
que acontecem
simplesmente porque
precisam acontecer,
por pura contingência.
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H15

GLOBO, 19H15

Chiquititas

Totalmente Demais

Eduarda continua enviando as mensagens com as coisas
que a filha precisa falar. A socialite pede para a filha dizer
que gostaria de conhecer melhor o rapaz. Junior acha
Maria Cecília muito direta e fica sem graça. Eduarda pede
para filha beijar o rapaz. Beto chega em casa e conta a
Leticia e Carol que deu carona a Clarita. No dia seguinte,
as meninas se preparam para conhecerem o casal que
irá visitá-las. Junior leva doces do Café Boutique para
as chiquititas.

Lili comenta com Rafael que Germano a traiu com Gilda.
Germano pergunta a Gilda se Eliza é filha dele. Fabinho se
surpreende ao perceber que Cassandra mentiu para ficar
a sós com ele. Gilda leva Dayse e Carlinhos para visitar
Eliza. Débora vê Cassandra beijar Fabinho. Germano conta
para Jonatas que Dino chegou à cidade. Fabinho afirma
que não irá namorar Cassandra. Jonatas revela a Eliza
que Dino está no Rio de Janeiro. Eliza discute com Gilda,

GLOBO, 17H55

Malhação
Anderson conclui que Mitsuko instigou Nena contra seu
namoro com Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela como
amiga. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara
está interessada em Guto. Ellen não consegue contar para
Tato sobre a volta de Deco. Keyla passeia com Deco e
Tonico. Josefina acredita que Benê esteja gostando de
um rapaz. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação
de Luís e Clara. Ellen estranha a ansiedade de Lica com
o jantar para Bóris e Dóris.

GLOBO, 18H15

Novo Mundo
Thomas conta ao ministro como
Anna fugiu de sua casa. Nívea
fica intrigada com a saída de
Liu. Piatã confessa a Olinto que
não sabe como curar Jacira.
Amália se emociona com a
descrição que Cecília faz da
joia que vendeu. Greta mente
para Wolfgang.

GLOBO, 21H00

Fina Estampa
Vilma aconselha Letícia a se
casar com Juan Guilherme
o quanto antes. Vanessa
discute com Paulo por causa
de Esther. Griselda conversa
com Rafael e Amália sobre
o casamento deles. Álvaro
conta para Íris que o laptop
de Marcela está com Griselda.
Griselda afirma a Antenor
que não revelará o segredo.

RECORD, 20H30

Apocalipse
Ricardo Montana discursa para o povo. Benjamin lamenta ter
ajudado o Anticristo a construir sua marca. O vilão diz que
a partir de agora só haverá uma única religião no mundo.
Ele diz que todos os livros sagrados estão proibidos. Saulo
e Noah criticam as palavras de Ricardo. Stefano o trata
como um deus. Multidão se curva ao Anticristo. Jonas
recebe uma visita inesperada. Na redação do telejornal,
todos comentam sobre a nova fase de Ricardo.

ASTRAL
Áries (21/3 a 20/4) - Apresentará uma certa instabilidade
na sua demonstração de convicção tão firme neste dia. Com
o astro rei irá conseguir superar algumas barreiras mais
complicadas neste dia.
Touro (21/4 a 20/5) - Busque nutrir uma grande admiração
pelas questões estéticas neste dia, porém não se deixe levar
por futilidades. Não deixe para resolver os problemas em
cima da hora e tampouco tente salvar as pessoas dos problemas delas neste dia.
Gêmeos (21/5 a 20/6) - Você sofrerá muito para conseguir entender determinadas situações ruins na sua vida. O signo de
Virgem lhe trará grandes benefícios para você poder seguir
em frente na sua vida. Mantenha tudo o que você pensa de
forma mais alinhada. Toda a compreensão vira com o tempo.
Câncer (21/6 a 21/7) - O amor estará no ar com bastante
evidência para que você possa ir além daquilo que você possa
imaginar, o satélite Lua fará muito bem para você nesta jornada.
Faça o possível para alimentar uma crença mais elevada no
que for mais importante.

Leão (22/7 a 22/8) - Irá perder algum tempo em tarefas
desnecessárias e que não lhe geram benefícios no longo prazo.
O planeta Mercúrio deixará você tão frágil para perceber que
poderá demorar para mudar a situação. Não deixe de seguir
os seus princípios.

Sagitário (22/11 a 21/12) - Você irá sentir que a sua honra
tão sólida quanto rocha será muito mais agredida neste dia
fundamental para evoluir. Caso isso aconteça não deixe que
tentem rebaixá-lo por isso, tenha mais atitudes

Virgem (23/8 a 22/9) - Conseguirá fazer distinções mais apuradas
neste momento sobre as coisas que estão acontecendo na sua
vida. Os virginianos hoje podem apresentar um quadro mais
ameno, sem muito energia por ora.

Capricórnio (22/12 a 20/1) - Você realizará determinadas
coisas para que possa planejar tudo por mais tempo que
imaginava neste dia. O seu potencial para conseguir persuadir
as pessoas irá estar bem mais evidente durante este dia, faça
bom proveito neste momento.

Libra (23/9 a 22/10) - O planeta Vênus no qual irá revelar um
profundo sentimento o qual engrandecerá toda a sua vida
sentimental. Tudo poderá pulsar bem mais a fundo neste dia.
Poderá vir a atrair algumas coisas mais complexas neste dia
estranho, aumente a capacidade de dialogar,

Aquário (21/1 a 19/2) - Você tende a conseguir conquistar
coisas que pareciam um pouco confusas até o momento
para entender. As tuas forças ficarão muito mais claras neste
momento belo e maravilhoso para a sua vida. O planeta
Mercúrio poderá mexer bastante com você.

Escorpião (23/10 a 21/11) - Tudo aquilo que você acredita
ser realmente muito importante irá contribuir para o seu
discernimento mais aprofundado na sua vida. Fazer análises
neste momento será o ideal que está lhe circundando nesta
altura da sua vida transformadora.

Peixes (20/2 a 20/3) - Ficará muito mais tranquilo neste dia,
sem muitas modificações complicadas para o seu coração
no campo das emoções. De dentro do planeta Saturno virá
uma espécie de onda negativa para impedir a sua evolução.

