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Dia negativo, principalmente com a pessoa 
amada e os assuntos domésticos. Procure 
compreender as pessoas de mente elevada 
e se aprimore. Período dos mais difíceis, 
que acabará superando se confiar nas suas 
possibilidades e otimismo.

Evite o pessimismo e seja mais confiante e 
empreendedor que você terá muito sucesso 
em tudo que fizer hoje e nas próximas se-
manas. Aumento de vitalidade, da influên-
cia pessoal e das chances no amor.

Tenha muito cuidado com a precipitação, 
principalmente ao dirigir veículos. Cui-
de, também, da saúde e não intente nada 
de novo. Algumas oportunidades no cam-
po profissional deverão ser aproveitadas. 
Hoje, pode esperar uma expansão em seus 
horizontes de conhecimentos e relações.

Questões e disputas com empregados ou 
patrões deverão ser deixados de lado. Evite, 
também, que abusem de sua boa fé e pro-
cure neste dia ser ativo, enérgico. A vida 
amorosa necessita de paz e compreensão e 
o lar também. 

Dia pouco indicado para os negócios e aos 
assuntos sociais. Evite atrito com seus ini-
migos. Cuide de sua saúde. Uma pessoa 
importante poderá solicitar sua ajuda para 
resolver um pequeno problema particular.

Momento em que vai agir, atraindo a sim-
patia alheia e tirar proveito de tal benefício. 
Contudo tome cuidado com seu orçamen-
to, gastando somente o que for de extrema 
necessidade. Aprenda a demonstrar melhor 
seus sentimentos.

Procure levar seus planos por um caminho 
seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia 
muito o favorecerá neste sentido. Procure 
realizar primeiro os sonhos que estiverem 
ao seu alcance.

Excelente período para poupar e guardar 
economias. Você atravessará uma fase boa 
nos negócios e, como provavelmente, estará 
seguro em relação às suas finanças, deverá 
guardar as economias como garantia no fu-
turo.

Não dê importância aos obstáculos que 
surgirem e não deixe escapar nenhuma 
oportunidade Você não sentirá de imedia-
to os resultados do seu esforço, mas com 
o tempo perceberá como seus frutos serão 
abundantes.

Empreenda uma coisa de cada vez. Não 
tente fazer tudo ao mesmo tempo, pois 
muito poderá ser prejudicado. Cuide da 
saúde, evite acidentes e a precipitação e 
não discuta com pessoas estranhas.

Alegre disposição mental para novas ami-
zades e para tratar de assuntos íntimos. Co-
mece a reorganizar sua vida, dando lugar 
às atividades e situações compatíveis com 
suas reais necessidades. Aceite mais do que 
nunca, a opinião alheia.

Sua predisposição para os negócios esta-
rá exaltada, e será bastante favorecido no 
amor. Este período já será bem melhor para 
os seus ânimos. A pessoa amada, estará ao 
seu lado procurando ajudar de todas as for-
mas. 

ÁRIES
21/03 A 19/04

GÊMEOS
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AQUÁRIO
20/01 A 18/02

horóscopo

Heitor fica sensibilizado com a novidade 
sobre Aloísio e Tito o apoia. Gabriela estra-
nha ao ver Breno no Le Kebek. Brigitte mos-
tra para Gabriela o vídeo com as imagens de 
Rafael agredindo Breno. Isadora descobre 
que Lorraine faleceu. Gabriela decide viajar 
para a premiação. Alex desabafa com Hugo 
sobre sua dificuldade de se aproximar de 
Maria Alice. Isadora e Getúlio vão ao fune-
ral de Lorraine. Alex aceita sair com Hugo 
para apoiar o amigo. Garoto se reconcilia com 
Aloísio e Heitor se emociona com Tito. Davi 
prepara Garoto para uma entrevista coletiva 
à imprensa. Após vídeo da agressão, Rafael é 
banido do Prêmio Educação.

Julieta conta a Elisabeta sobre sua vida com 
Osório e afirma não ter sido uma boa mãe 
para Camilo. Brandão pede que Josephine 
lhe explique seu desaparecimento. Elisabeta 
se comove com a história da vida de Julieta. 
Josephine pede que Brandão mantenha seu 
retorno em segredo. Rômulo pede que Cecília 
se afaste de Fani. Agatha questiona Brandão 
sobre a mulher misteriosa que ele instalou 
no hotel. Ernesto visita Nicoletta. Elisabeta 
comenta com Darcy sobre o segredo de Julie-
ta. Julieta beija Aurélio. Ernesto insiste para 
que Ema desista de seu casamento arranjado 
com Edmundo. Brandão convida Mário/Ma-
riana para sair com Darcy e outros homens. 
Uirapuru consegue fugir de seu hotel em São 
Paulo. 

Afonso trava um duelo com Otávio para im-
pedir o casamento com Catarina. Catarina 
agradece Afonso por ter salvado sua vida. 
Amália afirma à rainha de Lúngria que Afon-
so não concordará com o acordo proposto. 
Naná diz a Lucrécia que ela e Glória não es-
tão em Alcaluz por causa de Rodolfo. O rei 
de Alfambres avisa a Otávio que ele está ex-
pulso do Conselho de Cália. Afonso fica em 
choque ao ver Virgílio vivo. Glória conta a 
Rodolfo que foi Lucrécia quem o denunciou 
para Afonso. Rodolfo não aceita o pedido de 
desculpas de Lucrécia. Afonso conta a Amá-
lia que Virgílio está vivo. Amália não gosta de 
saber que Catarina ficará hospedada no caste-
lo de Montemor. 

Luzia disfarça sua identidade para Roberval. 
Du Love se incomoda com a presença de Íca-
ro como hóspede de Laureta. Rosa e Ícaro tro-
cam desaforos. Edgar questiona Severo sobre 
Roberval. Beto encontra Ícaro no casarão e 
decide seguir os passos do rapaz. Pai Didico 
insiste para que Groa assuma o comando de 
seu terreiro de candomblé. Nestor declara seu 
amor por Naná. Nice elogia Selma para Mau-
ra. Rosa e Maura trocam confidências sobre 
suas vidas amorosas. Roberval sonda Cacau 
sobre Luzia. Edgar procura Roberval, que 
afirma que há muitos segredos na família de 
Severo. Cacau fica sensibilizada ao ver Edgar. 
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resumo das novelas

Gabriela e Rafael 
se amam

Cecília desconfia 
de Tibúrcio

Rodolfo pede Margô 
em casamento

Ícaro e Beto/Miguel 
se encontram


