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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Conflitos no ambiente de trabalho. Mantenha 
calma. Interferência familiar poderá ge-
rar obstáculos no amor. Sensibilidade pés e 
pernas.

A paciência mostrará o caminho da vitória. 
A sabedoria ajudará na resolução amorosa. 
Rever a saúde.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Momento de colher os frutos com sabedo-
ria. Aproveite os bons momentos no roman-
ce. Boa saúde.

Libra - 23 set a 22 out
Mantenha a coragem para nova caminhada 
no trabalho. Agir com humildade no convi-
vio social. Não abuse de remédio.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Realização com riqueza nas inovações profis-
sionais. Momento de escolhas nas amizades. 
Apatia

Touro - 21 abr a 20 mai

A realização chegará no momento certo. 
Utilizar a razão em assuntos familiares. Evitar 
o stress.

Leão - 21 jul a 22 ago

O brilho do Sol trará muita novidade no tra-
balho. A imaginação ajudará. Harmonia no 
amor. Sensibilidade nos olhos.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Realização no trabalho com amor e equilí-
brio. Início ou renovação no amor com leal-
dade. Zelar a parte espiritual.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Saber analisar os empreendimentos levarão 
ao equilíbrio. Discernir julgamentos familia-
res aliviará o coração. Verificar a pressão.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Estudos a serem analisados com triunfo. 
Observar a conduta amorosa. Enxaqueca.

Virgem - 23 ago a 22 set
Usar a intuição na atividade profissional. O 
excesso de proteção trará conflitos no amor. 
Sensibilidade no intestino.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Ter jogo de cintura no ambiente de trabalho. 
A conquista no amor terá muito afeto. Beber 
muita água.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
11/12 a 

17/12

Por Naiá Giannocaro

Harmonização corporal com terapia pelos cristais
A prática da terapia com cristais consiste em ajudar a harmonização do corpo físico, men-
tal e emocional.
Ao aplicar a técnica o profissional distinguirá para cada chakra e órgão, o cristal com cor 
para proporcionar o equilíbrio de energia, o autoconhecimento e amenizando os dese-
quilíbrios, a diversidade de conflitos e autoestima.

As pedras e cristais funcionam como sintonizar a vibração da energia direcionando forças 
e o bem-estar do indivíduo.
Essa terapia ajuda nos encontrar um caminho de equilíbrio no nosso interior e a perso-
nalidade.

Capítulo 91 - Segunda-feira
Isabel e os tenentes fa-
zem uma busca na casa de 
Dionísio a procura das obras 
de arte roubadas. Juliano 
convida Donato e Bibiana 

para serem padrinhos de seu casamento. Os tenentes 
tentam interceptar o avião de Gonzalo, que decola com 
as obras de arte roubadas.
 
Capítulo 92 - Terça-feira
Mantovani avisa a Cassiano que a interceptação ao 
avião de Gonzalo foi feita. Samuel aconselha Ester a 
contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que 
ela denunciou a existência do bunker. Alberto tenta se-
duzir Ester e a deixa amedrontada. Isabel e os agentes 
da polícia vão à casa de Dionísio avisar que encontra-
ram as joias, e convocam Alberto para acompanhá-los 
até a delegacia.

Capítulo 93 - Quarta-feira
Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. 
Samuel não se conforma com o fato de Dionísio ter 
conseguido escapar da acusação de roubo das joias. 
Mateus ameaça Lipe. Veridiana não acredita que a filha 
esteja morta. Dionísio revela a Alberto que queimou as 
fotos que estavam no bunker. Alberto pergunta a Ester 
se foi ela quem fez a denúncia contra ele e Dionísio 
para a polícia.
 
Capítulo 94 - Quinta-feira
Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester. Isabel 
desconfia de que algo está errado com Ester depois 
que fala com ela ao telefone. Donato pergunta a Marizé 
se ela sabe de algo que possa estar acontecendo com 
Lipe na escola. Duque se emociona quando Amaralina 
revela que se sente protegida por ele. Alberto tranca 
Ester no bunker.
 
Capítulo 95 - Sexta-feira
Alberto destrata Samuca quando o menino pergun-
ta por Ester. Alberto liberta Ester, mas a ameaça. 
Cassiano vai à casa de Alberto avisar que está com 
Samuca e nota algo errado com Ester. Elba conta para 
Lino que conheceu uma mulher que escreve livros de 
cordel, contando histórias parecidas com as histórias 
de Veridiana, insinuando que a moça possa ser Maria 
Adília. Ester é indagada sobre as joias durante seu de-
poimento à polícia.
 
Capítulo 96 - Sábado
Samuca liga para Ester e avisa que está no barco com 
Alberto. Temendo por seu filho, Ester mente para a 
polícia. Carol sugere a Lino que viajem para o Rio de 
Janeiro para encontrar Maria Adília. Cassiano descon-
fia de que Ester esteja sendo ameaçada por Alberto. 
Isabel marca um encontro com Ester. Dionísio despe-
de Doralice, depois de acusá-la pelo roubo de seu re-
lógio. Veridiana permite que Lino viaje com Carol para 
o Rio de Janeiro. Ester fica surpresa ao entrar na repú-
blica dos tenentes.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Apolo não cede às ten-
tativas de reconciliação 
de Tancinha. O plano de 
Fedora para chamar a aten-
ção para si sensibiliza as re-

des sociais e ela consegue reativar seu perfil na in-
ternet. Camila aceita ler seu diário com Giovanni 
para descobrir a verdade sobre a explosão no depó-
sito do Grand Bazzar. Leonora vê que Luciano tem 

coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamen-
to onde mora. 
 
Capítulo 56 - Terça-feira
Giovanni propõe a Camila que ela leia seu diário so-
zinha. Rebeca e suas amigas invadem o apartamen-
to de Luciano e descobrem que o vizinho planeja se-
questrar Leonora. Agilson avisa a Aparício que Rebeca 
pode se interessar por ele. Giovanni fica sabendo que, 
no diário de Camila, a culpa pela explosão do Grand 
Bazzar recai sobre ele. Rebeca, Penélope, Leonora e 
Dinalda denunciam Luciano à polícia, e ele é preso. 
Enéas conta a Bruna que Aparício flagrou Camila e 
Giovanni juntos.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Tancinha acusa Apolo de ter usado o beijo que Beto 
lhe deu como desculpa para terminar o namoro. 
Tancinha decide sair com Beto para provocar ciúmes 
em Apolo. Giovanni acusa Aparício de ser o respon-
sável pelo atentado à Peripécia e à casa de Camila. 
Leozinho pede a Dinamite que aborte o plano contra 
Aparício. Shirlei descobre que Adônis usa o dinheiro 
de Nair para noitadas com Carmela. Apolo se surpre-
ende ao ver Tancinha entrando em um carro com mo-
torista enviado por Beto. 

Capítulo 58 - Quinta-feira
Giovanni salva Aparício dos bandidos, mas 
acaba atingido por um deles. Felipe defen-
de Shirlei dos insultos de Adônis. Teodora 
e Tarzan em clima romântico na ilha. Felipe 
cuida de Shirlei, e os dois se interessam um 
pelo outro. Camila descobre por Lucrécia que 
Aparício foi salvo de um assalto por um rapaz 
que acabou se ferindo.

Capítulo 59 - Sexta-feira
Beto leva Tancinha ao teatro para conhe-
cer Claudia Raia. Leozinho se imagina sen-
do punido pela morte de Teodora e Aparício. 
Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula 
de dança com a feirante. Aparício agradece 
Giovanni por ter salvado sua vida. Camila vai 
ao encontro de Aparício no hospital e se sur-
preende ao saber que foi Giovanni quem salvou o tio. 
Enéas conta a Bruna sobre o acidente de Giovanni. 
Camila desconfia de que Giovanni tenha armado a 
cena do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha 
que foi real.

Capítulo 60 - Sábado
Ao ver Camila, Bruna trata Giovanni com agressivida-
de, e ameaça prendê-lo caso o rapaz se aproxime de 
qualquer membro da família Abdala. Tancinha agrade-
ce a Beto por realizar seu sonho. Rodrigo manda flores 
para Francesca. Dinamite acredita que Leozinho não 
quer mais seguir com o plano de tirar o dinheiro da fa-
mília de Fedora. Agilson encontra uma forma de se li-
vrar de Lucrécia.

Capítulo 73 - Segunda-feira
Ruy não gosta de saber que 
Cibele voltou de viagem. 
Joyce pensa em Eugênio. 
Todos elogiam Abel e 
Edinalva dançando. Caio vê 

Mira com Irene em um táxi. Jeiza é designada para es-
coltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene 
descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica fu-
riosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. 

Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. 
Ritinha encontra Cibele na empresa do marido. Eurico 
recebe uma foto de Silvana e faz um escândalo.

Capítulo 74 - Terça-feira
Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue man-
dar a foto de Silvana para o seu celular. Eugênio con-
ta sobre sua traição para Heleninha. Ivana conversa 
com Eugênio. Ruy ameaça Irene. Dantas se preocu-
pa com Silvana e Shirley sente ciúmes. Silvana inven-
ta uma desculpa para não emprestar seu carro para 
Simone. Irene invade o escritório de Eugênio. Bibi fica 
tensa ao descobrir que Caio irá à comunidade acom-
panhado de Jeiza.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Bibi teme pela segurança de Caio ao ouvir Alessia 
ameaçá-lo. Caio se incomoda com a presença de 
Jeiza. Alessia percebe o nervosismo de Bibi, que co-
loca a culpa em Jeiza. Ruy fura o pneu do carro de 
Irene. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá-la. 
Ivana e Cláudio se reencontram. Joyce se recusa a ou-
vir notícias de Eugênio. Caio repreende Ruy por amea-
çar Irene. Eurico manda Dantas descobrir a legalidade 
de um documento escrito por Otávio. Cláudio confirma 
com Ivana a viagem dos dois. Irene liga para Joyce. 
Jeiza recebe flores de Caio e Zeca descobre.

 

Capítulo 76 - Quinta-feira
Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo 
questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana 
se incomoda com uma mulher que se insinua para 
Cláudio em uma festa. Irene teme que Otávio volte 

ao convívio da família Garcia. Aurora pede 
para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. 
Bibi discute com Caio. Abel lamenta o su-
miço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico 
veem Biga e Nonato como Elis Miranda 
na rua. Ruy fala para Eugênio que levará 
Joyce a um restaurante e Mira conta para 
Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no 
restaurante.
 
Capítulo 77 - Sexta-feira
Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a so-
gra. Eugênio avisa a Ruy que chegou ao 
restaurante. Cirilo assume o lugar de Caio 
no escritório. Eugênio implora que Joyce 
não se aproxime de Irene e ela pede o di-
vórcio. Ivana foge da investidas de Cláudio. 

Bibi faz um favor para Rubinho e tem seu emprego 
ameaçado. Eurico conversa com Eugênio sobre o di-
vórcio. Silvana sai para jogar e Dita se preocupa. Bibi é 
parada em uma blitz.

Capítulo 78 - Sábado
Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis. Joyce con-
versa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exi-
ge que Eugênio convença Joyce a abrir mão de sua 
parte na empresa. Edinalva fala da mãe de Zeca para 
Marilda. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Caio pede 
que Cirilo não ajude mais Bibi. Silvana teme que Irene 
faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana con-
verse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela 
terá uma surpresa. Almerinda contrata o Balada Jeiza 
para fazer o seu show.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a 
mudanças em função da edição das novelas e po-
dem não ser enviados pela emissora.
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Veja dicas para focar 
no seu trabalho neste 

último mês de 2020
Chegou o tão esperado últi-

mo mês deste ano tão desafia-
dor, para muitos a linearidade e 
as metas tiveram que ser revis-
tas, outros conseguiram no iso-
lamento cumprir objetivos que 
estavam parados. E você já está 
pensando na sua lista para 2021?

Certamente tudo o que esta-
va na sua lista de 2020, foi mo-
dificado ou aconteceu de uma 
forma diferente do que todos 
esperavam. Fazer listas de de-
sejos para o próximo ano é tão 
comum, quanto pular as 7 on-
das no Ano Novo, nos dá aquela 
sensação de renovação e, a espe-
rança de um novo início de ciclo.

Segundo uma pesquisa do 
aplicativo 7 waves, que ajuda 
pessoas a se organizarem para 
concluir metas, para 2021, bens 
e carreira figuram no top 3 das 
áreas que o aplicativo separou 
como metas.

Segundo a pesquisa: 67,6% 
das pessoas querem comprar 
um carro e/ou casa, e quitar dí-
vidas. Cerca de 59%, querem 

ter hábitos saudáveis como me-
lhorar a alimentação e emagre-
cer. E, em terceiro lugar das me-
tas, aparece, 54,2% dos mais de 
40.000 usuários, querendo em-
preender, ser promovido e fazer 
curso público.

Para Jefferson Vendrametto, 
diretor de relações institucionais 
do CEBRAC (Centro Brasileiro 
de Cursos) traçar os planos de 
uma forma realista para 2021 e 
saber aplicar inteligência emo-
cional para lidar com todas as 
adversidades é mais que essen-
cial para pensar no novo ano.

Pensando nisso, Jefferson 
Ven drametto elaborou 5 dicas 
que podem ajudar a manter o 
foco neste final de ano e planejar 
de forma mais assertiva 2021:

• Faça uma reflexão
Pense nas metas para 2020 

que você não cumpriu e veja se 
elas ainda fazem sentido. Eleja 
as suas prioridades e, delimite 
meses para cumprir. Seja realis-
ta. Se o objetivo é fazer um cur-
so de 6 meses, estabeleça ape-
nas duas metas para 2021. Não 
queira fazer tudo de uma vez!

• Coloque as áreas que você 
sente necessidade de evolução

Liste em um papel os seto-
res da sua vida que precisam de 
atenção, melhorar um trabalho, 
ou a relação familiar e escreva o 
que será preciso para alcançar o 
determinado objetivo.

• Não esqueça que você pre-
cisa de relações sociais

Com o isolamento social a 
vontade de estar com outras 
pessoas e sair de casa é um sen-
timento único. Coloque em suas 
metas isso, aproveitar a vida, 
seja viajando ou indo a um par-
que, museu, show! O importan-
te é ter uma meta também para 
momentos de lazer.

• Crie um plano B
Deixe em stand-bye planos 

que talvez possa acontecer ou ca-
minhos alternativos. Tudo pode 
se alterar, o importante é ter re-
siliência e entender os processos 
que estamos vivendo. Lembre-se 
de anotar em um papel e sempre 
visitá-lo quando se sentir perdido, 
porque planos não são engessados.

• Mude a perspectiva
Busque sempre a evolu-

ção, um novo emprego, uma 
nova área, empreender em algo. 
Busque um foco e junto com os 
itens acima, mude sua vida aos 
poucos, passo a passo. Talvez 
não seja uma mudança radical 
o necessário, mas um curso de 
atualização ou reciclagem para 
que você sempre esteja compa-
tível no mercado e não perca as 
oportunidades.
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Tenha inteligência emocional/financeira para elaborar a sua lista de final de ano


