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Maria Rosa Mieko
Educadora

Acredite mais nas
suas capacidades,
você é a única
pessoa capaz de
mudar o rumo da
sua vida.”

especial

ANIVERSARIANTE: ROSANGELA AP. CALDAS RIBEIRO
Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e alegria. Feliz aniversário.
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Novas amizades são novas chances
Conhecer novas
pessoas é o verdadeiro
propósito de viver em
comunidade e pode
ser o segredo para
uma longa vida.
Devemos sempre
estar abertos a novos
relacionamentos. Eles
podem trazer novos
ensinamentos.

Às vezes surgem
grandes amizades
através de um simples
cumprimento.
Na verdade,
amizades para toda
vida é tudo que
deveríamos desejar
para uma trajetória
de alegria e longe da
solidão.

SBT, 21H00

“Chiquititas”
Leticia e Dani comem sorvete juntas. A menina entrega
para a mãe um desenho que fez na escola com elas dentro de um coração. Ao ver a imagem, Leticia fica inconsolável e sai do quarto. Carol observa a cena e acalma
Dani, que fica sem entender. A noiva de Junior resolve
ligar para Dr. Fernando (Paulo Leal) e marca um encontro para conversar sobre a amiga que está com câncer.
No orfanato, Tati mostra a Vivi um desenho que também
fez na escola. A órfã desenha seu pai e Vivi fica irritada.

GLOBO, 17H55

“Malhação”
Bóris discursa sobre a história do colégio Grupo e afirma
que o novo sistema de ensino contraria o legado da escola.
Andrezza se surpreende com o comportamento de Kátia e
questiona se algum parente de K1 pode acolher a menina.
A tia de K1 chega para resgatá-la. Edgar convida Bóris a
retornar ao Grupo, e Malu se sente humilhada. Malu não
permite que Edgar entre em casa. K1 volta para a escola.
Benê pede ajuda a Keyla para se aproximar de Guto.

GLOBO, 18H15

“Flor do Caribe”
Reinaldo trata Natália como se
os dois ainda fossem casados.
Dionísio fica surpreso ao ver no
álbum a foto que havia sumido e
se vê forçado a pedir desculpas
a Doralice. Cristal beija Cassiano
sem saber que ele está com
Ester. Guiomar descobre que
Doralice roubou a foto de Dionísio.

Não fique
procurando desculpas:
é hora de abrir o
coração, confiar e
estar disponível para
amar.
Amizades são novas
chances de ser feliz!
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

GLOBO, 19H15

“Haja Coração”
Apolo não encontra Tancinha. Fedora acusa Camila de
querer acabar com seu casamento. Carmela e Beto
tramam para afastar Tancinha de Apolo. Francesca
conta a Apolo e Giovanni sobre Genésio. Tancinha é
feita de refém por Genésio. Teodora expulsa Camila de
sua casa. Beto avisa a todos que conseguirá pagar o
resgate de Tancinha. Afonso garante a Carol que irá se
curar. Tancinha tenta fugir dos bandidos, mas Genésio a
ameaça com uma arma.

GLOBO, 21H00

“A Força do Querer”
Heleninha encontra no
caderno de Yuri a foto de
Rubinho colada junto a um
cartaz de procurado. Ivana
reclama de seu corpo para
Simone. Ritinha critica Joyce.
Zeca se recusa a ver o filho
de Ritinha. Bibi estranha
o comportamento de Yuri
e comenta com Rubinho.
Ruy e Cibele se enfrentam.

RECORD, 20H30

“Amor Sem Igual”
Poderosa ofende Ramiro e revela a verdade para Donatella.
Furacão pensa na amiga. Ramiro tenta se explicar para
a filha bastarda. Furacão conversa com Duplex e se diz
grata à Poderosa. Angélica exige morar na mansão de
Ramiro. Donatella diz que Tobias está a caminho. Leandro
descobre que Poderosa já está com Ramiro. Miguel conversa
com Oxente sobre a história do profeta Oseias. Tobias se
surpreende ao se deparar com Poderosa em sua casa.

ASTRAL
Áries (21/3 a 20/4) - Haverá a oportunidade de compartilhar
informações com uma pessoa importante. A conversa flui e
lhe traz uma reflexão madura a respeito de como deve lidar
com uma situação.
Touro (21/4 a 20/5) - Ó céu lhe traz boas oportunidades para
entender como deve lidar com investimentos, principalmente
com foco em resultados no trabalho, mas também é possível
que isso tudo esteja relacionado a funcionários.
Gêmeos (21/5 a 20/6) - O céu lhe dá a oportunidade de expressar
o que pensa e também de desenvolver ideias que se adequam
às suas necessidades, porém é importante avaliar os prós e
os contras, porque o cenário vem carregado de atribuições.
Câncer (21/6 a 21/7) - Uma conversa reservada mexe muito
com você e também lhe traz possibilidades positivas para
entender como pode lidar com questões que o oprimem.
Você está em condições de perceber melhor a sua situação
no casamento ou em parcerias.

Leão (22/7 a 22/8) - Podem acontecer reuniões ou contatos com
pessoas que vêm para lhe trazer boas novas e oportunidades
com a intenção de movimentar os seus projetos. Mas é preciso
avaliar as responsabilidades e os compromissos que podem
interferir na sua rotina.

Sagitário (22/11 a 21/12) - O céu lhe traz boas oportunidades
para negociar e avaliar como deve interagir com sócios, parceiros
ou com o próprio casamento. O céu pede uma avaliação apurada
das possibilidades, desenvolvendo os limites e a organização.

Virgem (23/8 a 22/9) - O dia favorece a carreira e as metas.
O céu traz notícias e boas novas para que você possa
movimentar os objetivos e avaliar novas possibilidades de ganhos
materiais. É preciso ter consciência das responsabilidades e
dos compromissos envolvidos.

Capricórnio (22/12 a 20/1) - Haverá a possibilidade de
interagir com uma pessoa que interfere em seus resultados
profissionais. A troca pode ser com colaboradores, chefes e
clientes. É importantíssimo avaliar o cenário com maturidade
e rever algumas posturas.

Libra (23/9 a 22/10) - Haverá a oportunidade de expressar
o que pensa e de elaborar melhor as ideias para que sejam
divulgadas de uma forma benéfica. O céu favorece os estudos
e as viagens, mas é preciso interagir com os compromissos
de uma forma adequada e segura.

Aquário (21/1 a 19/2) - Uma conversa traz oportunidades
afetivas e também experiências que deixam em destaque os seus
talentos. É um dia ótimo para focar no autodesenvolvimento,
mas é preciso levar em consideração os compromissos envolvidos.

Escorpião (23/10 a 21/11) - O céu lhe dá a possibilidade de
movimentar negociações e de avaliar as condições financeiras,
com foco em recursos compartilhados e bens materiais. Mas é
importante avaliar as oportunidades com a devida segurança
das possibilidades.

Peixes (20/2 a 20/3) - O momento está ótimo para se relacionar
com os familiares, principalmente com foco em negociações
ou resoluções importantes envolvendo investimentos para o
imóvel, mas é importante interagir com maturidade.

