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Cassiano apoia o namoro de Taís 
com Mantovani. Ester se emocio-
na com declaração que recebe 
de Cassiano. Cristal decide ir para 
Vila dos Ventos. Mila desmarca 
seu encontro com Hélio. Veridiana 
descobre que Dadá saiu escondida 
e manda Candinho e Lino a traze-
rem de volta. Mantovani e Taís se 
beijam. Juliano pede Natália em ca-
samento, e Doralice fica arrasada. 
Ester ouve Dionísio mandar Alberto 
enviar seu tesouro para a Europa 
e tenta achar a chave do elevador 
que leva à fortuna de Dionísio. 
Quirino tenta convencer Doralice 
a aceitar o casamento de Juliano e 
Natália. Ester encontra a chave do 
elevador e fica horrorizada com o 
que vê no esconderijo.

NOVELAS
GLOBO

FLOR DO 
CARIBE

Rebeca não acredita que Aparí-
cio seja o presidente do Grand 
Bazzar. Pedro confronta Aparí-
cio. Bruna consegue manipular 
Camila. Felipe flerta com Shirlei. 
Pedro é preso por corrupção, 
antes de consumar seu casamen-
to com Rebeca. Adriana propõe 
que Apolo vá para os Estados 
Unidos, e Nair e Adônis o incen-
tivam. Aparício tem um pesadelo 
com Teodora. Na ilha, Teodora 
e Tarzan se beijam. Camila pede 
que Agilson interrompa a inves-
tigação contra Giovanni. Fedora 
tem seu perfil suspenso na rede 
social. Adônis consegue dinheiro 
com suas apostas clandestinas. 
Adriana questiona Apolo sobre 
sua proposta

HAJA
CORAÇÃO

Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene. Caio aconselha 
Eugênio a revelar o seu relacionamento com Irene. Bibi se sente 
obrigada a ficar no baile. Silvana conta para Joyce sobre Irene, 
mas ela não acredita. Ivana fala para a psicóloga que passará a 
noite com Cláudio. Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy 
e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio. Jeiza 
incentiva Zeca a procurar o menino que se afogou no rio com ele. 
Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce aceita 
conversar com Eugênio. Bibi fica intimidada com o ambiente do 
baile na comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi 
volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha. Eugênio 
decide escrever uma carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene 
e encontra pertences de Eugênio.
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De Marte muitas ondas negativas 
partirão em direção da sua conste-

lação, o que irá criar problemas para o seu 
desenvolvimento enquanto pessoa neste 
dia. Os ânimos mais autocentrados que deve 
portar de realmente existirão. Um grande 
sujeito irá s aproximar bastante de você.

TOURO 
Se apegar a tudo que está interliga-
do com os bens materiais não será 

algo muito para encontrar a paz interior. 
Evada de conduzir-se como se a totalidade 
necessitasse encontrar-se na mais fidedigna 
maestria, seja mais educado, adquirirá mui-
tos favores do planeta marciano

GÊMEOS 
Conseguirá ir aonde quiser com a 
sua mente sem grandes problemas, 

mas deve utilizar sua inteligência para produzir 
somente aquilo que irá lhe gerar benefícios 
de longo prazo. Será capaz de analisar a sua 
superfície mais contagiosa neste dia, tudo 
levantado pelo pequeno planeta vermelho.

CÂNCER
Aquilo que você vem sentido irá 
se converter em coisas que te 
proporcionam um autoconhe-

cimento. Com meiguice você avançará 
bastante tranquilidade no momento. 
Você precisará diminuir o ego, os ele-
mentos cardinais serão de grande ajuda.

LEÃO 
Poderá portar-se de uma forma 
pedante, o que a longo prazo 

poderá destruir boa parte das tuas 
conexões pessoais, então desenvol-
va a humildade. No sétimo planeta 
demasiadas agitações importunarão 
este signo.

VIRGEM 
Com um comportamento muito 
bem pensando,  encontrará 

mais facilidade para sair de entraves 
até então impossíveis. A sua afeição 
pela o mundo estritamente tangível 
pode lhe perturbar fartamente neste 
ciclo vital.

LIBRA 
Mostrará que está propenso a dia-
logar com pessoas de alto valor mo-

ral, porém com dificuldades para entender 
o seu posicionamento. Desfrutará de uma 
corpulenta complexidade para se conservar 
regularmente neste curso. Procederá com 
moderação e gerará um grande progresso.

ESCORPIÃO 
Aquela apreensão que está 
dentro do seu coração irá de-

monstrar um pouco mais de valor acerca 
daquilo que está cultivando há muito 
tempo. Urano abalará o seu signo vio-
lentamente hoje. Para auferir os louros 
da vitória terá de agir com singeleza.

SAGITÁRIO 
Muito do que estava contido de 
uma maneira menos nociva, irá se 

mostrar com uma grande agressividade 
neste dia. Esta completa disposição ficará 
apaniguada por Júpiter, sendo assim desfrute 
da atual etapa. Toda esta atividade é o que 
você necessita para operar com bravura.

CAPRICÓRNIO
Com uma imensa vontade de 
vencer, poderá através do di-

álogo encontrar as veias necessárias 
para impulsionar a sua evolução. Se 
não velar pelas consequências das 
suas condutas os efeitos tendem ser 
de difícil reparação.

AQUÁRIO
Concentrar-se para sair de situa-
ções óbvias e ruins, é algo muito 

valioso e importante para o seu cresci-
mento. Você poderá ter uma boa relação 
com algumas pessoas mais distantes. Do 
planeta Mercúrio determinadas coisas irão 
vingar de uma forma mais obscura.

PEIXES 
Naquilo que é mais complicado, 
não encontrará neste momento as 

barreiras que esperava, por isso deve apro-
veitar todas as oportunidades. Não obstante 
Mercúrio lhe provocará um momento contur-
bado neste dia. Pode sobrelevar se desfrutar 
de uma celestial ruminação.
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