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Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilida-
de das emissoras e poderão  sofrer alterações em relação 

aos capítulos que irão ao ar.

*Novelas
MALHAÇÃO - Globo

Nanda convence Joana a patrocinar Rômulo. 

Martinha reclama da visita de Luiza. Todos dis-
putam a atenção de Mônica. Martinha volta 
para casa com Lucas e o filho. Joana inicia a 
criação de um site para a Forma. Martinha não 
gosta quando Lucas recebe um telefonema de 
Luiza. Nanda explica a Jéssica por que não assis-
tirá à luta de Rômulo. Martinha fica encantada 
com Mônica. Mauro avisa a Joana que vendeu 
sua parte na academia. Mônica anima Belloto. 
Lucas pensa em convidar Luiza para visitar o 
filho e Martinha não gosta. Joana demonstra a 
Tânia sua insegurança com o novo sócio da For-
ma. Começa a luta de Rômulo. Caio anuncia a 
Bárbara que é o novo sócio da academia.

NOVO MUNDO - Globo

Joaquim luta com os índios contra os jagunços. 

Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã 
na mata. Carmem dá à luz um menino e, antes 
de morrer, pede para Elvira cuidar de seu filho. 
Joaquim conta para Ubirajara como foi parar no 
meio da mata. Licurgo retira o filho de Carmem 
de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro inva-
de o quarto de Anna. Jacinto deixa Piatã sozi-
nho na mata. Anna conta para Thomas que está 
sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga 
com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta. 
Olinto avisa que Joaquim poderá ir para o Rio 
de Janeiro. Pedro procura por Leopoldina. Tho-
mas instrui Nívea para trabalhar em sua casa. 
Pedro obriga Anna a dançar com ele e Carlota o 
repreende. Piatã tem uma lembrança de sua in-
fância com seu pai índio. Elvira resgata o filho de 
Carmem do orfanato e o leva de volta para a ta-
berna. O capitão do navio confirma a morte de 
Joaquim para Anna. Joaquim e os Tucarés são 
atacados por outros índios. Thomas sugere que 
Anna invente que está comprometida com ele.

ROck StORy - Globo

Mário diz para Lorena tomar cuidado

Gui inventa uma desculpa para justificar sua 
presença na casa de Lázaro. Daniel avisa a Gui 
que pedirá a um amigo detetive para encontrar 
Carlos Barbosa. Luizão comenta com Nicolau 
que Haroldo tem muitas dívidas. Mário diz para 
Lorena tomar cuidado. Nelson aconselha Gui a 
não contar a Júlia que dormiu com Diana. Nico-
lau deposita dinheiro na conta de Haroldo para 
que ele salde suas dívidas. Betão ameaça Néia 
e exige que a mãe de Léo lhe ajude a arrumar 
um emprego. Júlia pergunta a Gui se ele dormiu 
com Diana.

A FORÇA DO QUERER - Globo

Ritinha procura Ruy em sua pousada

Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la 
para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que 
convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce 
pede para conversar com Simone sobre Ivana. 
Cibele leva um fora de Abigail quando fala so-
bre dieta. Ruy comenta com Zeca sobre seu ca-
samento. Joyce questiona Simone sobre Ivana. 
Eurico exige que Junqueira não aceite o pedido 
de Dantas para que Cibele trabalhe na assesso-
ria da presidência da empresa. Cirilo pega Caio 
no aeroporto.Bibi tenta conseguir dinheiro para 
pagar seu aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha es-
condida em sua carroceria e a leva de volta para 
casa. Ruy tenta agarrar Ritinha, que entra no 
rio e é protegida pelos botos. Aurora entrega a 
Bibi um anel que a filha ganhou de Caio quando 
ainda estavam juntos. Ivana pede para ter uma 
conversa séria com Eugênio. Ritinha procura 
Ruy em sua pousada.

*Horóscopo
ÁRIES | Início de um novo ciclo anual na 
sua vida. Plena vitalidade física e confian-
ça em si mesmo. Período favorável para 
desenvolver atividades que digam respei-
to as suas motivações mais profundas. 
Maior agitação e impulso no cotidiano.
TOURO | No trabalho, maior habilidade di-
plomática, senso estético e criatividade, 
trazendo grande progresso material. Possi-
bilidade de surgimento de sentimentos de 
desconfiança em relação a seus novos sócios.
GÊMEOS | as associações e sociedades de 
cunho afetivo ou comercial estarão muito 
estimuladas. Poderá haver uma proposta de 
casamento, se você for solteiro. No mínimo, 
ocorrerá a necessidade de unir- se a pessoas 
para que você próprio se torne mais forte.
CÂNCER | Momento de alegria e de íntima 
realização no amor. Possibilidade de con-
cretizar um relacionamento amoroso há 
muito esperado. Mais coragem na maneira 
de ser com as pessoas. Atritos no trabalho
LEÃO | Estímulo forte e benéfico para o amor 
e as relações sociais. Maior facilidade para 
encantar as pessoas e para se encantar com 
elas. Novas amizades ou paixões poderão 
se iniciar. O otimismo poderá levar a pro-
blemas nos estudos e assuntos cotidianos.
VIRGEM | Possibilidade de iniciar viagens lon-
gas e de manter contato com novos meios 
culturais e de conhecimento. Abertura dos 
horizontes mentais através de experiências 
práticas. Tendência a usar a agressividade.
LIBRA  | Atividades no trabalho que estavam 
se desenvolvendo bem, diminuirão seu rit-
mo. Será necessária uma revisão do planeja-
mento e da eficiência prática. Melhor enten-
dimento com os amigos, mas não no amor.
ESCORPIÃO | Vênus indica soluções para as 
questões financeiras e aumentará a segurança 
pessoal, depois de mudanças na sua maneira 
de ser. Confusão e sentimentos negativos nas 
relações de amizade e no amor. Tome cuidado.
SAGITÁRIO | Maior estabilização emocional. 
Facilidades na vida profissional, através de re-
lações e contatos. Continua o clima de instabi-
lidade com a pessoa amada. Período favorável 
para repensar seus valores. A sua mente estará 
esmiuçando todos os lados de uma questão.
CAPRICÓRNIO | Perigo de acidentes, de pro-
blemas no trabalho e no cotidiano. Os abusos 
deveriam ser evitados, assim como os atritos 
com pessoas próximas. Desenvolvimento da 
vida financeira aliadas às atividades pessoais 
voltadas para a organização e estratégia.
AQUÁRIO | Início de uma relação amoro-
sa mais intensa e feliz. Haverá oportunidade 
para se aproximar da pessoa amada. As ati-
vidades artísticas e educativas também esta-
rão beneficamente estimuladas. Maior har-
monia e felicidade no ambiente doméstico.
PEIXES | Novos acontecimentos na vida fi-
nanceira. Oportunidade de novos negócios, 
empreendimentos e comercialização de pro-
dutos para compra e venda. Procure ter uma 
nova visão de suas necessidades materiais.


