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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

Joana estranha a afirmação de Caio sobre Ricardo 
não sair do hospital. 

Sula se declara para Rômulo. Nanda conta para 
Jéssica que terminou o namoro com Renato. Bár-
bara gosta quando Caio diz que ela o representará 
na academia. Mônica divulga a aula com Belloto 
nas redes sociais e Jéssica se incomoda. Tânia não 
acredita na boa vontade de Caio. Manuela incenti-
va Luiza a ir com a turma visitar Martinha. Jéssica 
acusa Belloto de querer se aproveitar do sucesso 
de Mônica. Tita não acredita que Bárbara seja 
uma boa administradora para a Forma. Martinha 
pede para Luiza sair de sua casa. Bárbara anuncia 
a volta à academia e todos ficam apreensivos. Rô-
mulo pede para namorar Sula, mas se arrepende 
ao descobrir que Nanda terminou com Renato. 
Bárbara ironiza Joana por achar que Caio irá aju-
dá-la.

NOVO MUNDO - Globo

Thomas despede-se de Anna e promete se corres-
ponder com ela. 

Carlota reclama das saídas misteriosas de Dom 
João. Joaquim pensa em Anna. Piatã recobra a 
consciência e se envergonha de seu estado. Tho-
mas afirma a Sebastião que saqueará muitas vilas 
a caminho de Cisplatina. Tibiriçá adverte Joaquim 
que sua missão com os índios poderá afastá-lo de 
Anna. Germana encontra Quinzinho. Wolfgang 
fica fascinado com Diara. Joaquim se transforma 
em Tinga na aldeia. Anna ouve Ferdinando e Le-
tícia contarem para Leopoldina sobre a volta de 
Piatã e corre para encontrar o irmão, que se recu-
sa a falar com ela. Wolfgang e Diara se amam. Pe-
dro intercepta Anna, que avisa a Leopoldina que 
irá se mudar. Jacira acredita que conquistará Joa-
quim. Joaquim se junta aos guerreiros indígenas. 
Leopoldina lê o diário de Anna e descobre porque 
ela quer sair de casa.

ROck StORy - Globo

Gui beija Júlia e afirma que a ama

Gui conta a Daniel que Júlia não falou direito com 
ele. Ramon avisa a Lázaro que Diana está sozinha 
em um restaurante. Lorena recebe a caderneta de 
contatos de seu ex-chefe, enviada por Mário. Da-
niel avisa a Gui que o detetive encontrou Carlos 
Barbosa. Bianca simula uma reunião com Lázaro 
para trazer Carlos Barbosa até a cidade. Léo não 
aceita a proposta de Manu de modernizar suas 
músicas. Yasmin se oferece para trabalhar na 
churrascaria. Nanda arma e consegue ir com Gor-
do ao cinema. Bianca esconde o celular de Lázaro. 
Gui beija Júlia e afirma que a ama. Lorena e Alex 
ficam assustados ao saber pela TV que Mário foi 
encontrado morto. Carlos se surpreende ao ver 
Gui no escritório de Lázaro.

A FORÇA DO QUERER - Globo

Zeca decide terminar noivado com Rita

Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, que fica 
furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na 
cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda in-
formações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha 
não consegue encontrar Ruy e decide voltar para 
casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta para o escritório 
e Cibele se anima. Francineide convence Ritinha a 
passar a noite em Belém. Nazaré mente para que 
Zeca não volte ao Pará. Caio aparece na casa de 
Silvana e ela se desespera. Bibi discute com Au-
rora.Zeca descobre que Jeiza é filha da amiga de 
Nazaré e se incomoda. Abel conta para o filho o 
que aconteceu com Ritinha. Ritinha consulta uma 
rezadeira. Zeca decide terminar seu noivado e per-
manecer no Rio de Janeiro. Caio encontra Heleni-
nha e conhece o sobrinho Yuri. Bibi é despejada 
de casa. Marilda conta que Zeca não voltará para 
o Pará e Ritinha decide ficar em Belém.

*Horóscopo
ÁRIES | Indecisão para tomar atitudes. Pensa-
mentos pessimistas, sem razão de ser. Procu-
re animar- se. Conte com a compreensão do 
ser amado. Nervosismo exagerado, cuide- se. 
Chegou a hora de você começar a se defender 
das pessoas que estarão difamando sua moral.
TOURO | Trate de seus assuntos pessoais e fi-
nanceiros com o máximo de cuidado neste dia, 
pois qualquer erro poderia acarretar sérios pre-
juízos. Indicações que a sua preocupação com 
o trabalho pode ser fundamentada, pois você 
durante o período atravessará uma fase difícil.
GÊMEOS | Cuidado com a vida conju-
gal pode haver o desquite. Benéfica in-
fluência astral para tratar de questões so-
ciais pendentes, para lucrar em negócios 
iniciados anteriormente e a sua prosperida-
de profissional. Evite brigas com os inimigos.
CÂNCER | Com tato e inteligência, seu êxito 
será total, neste dia, principalmente no tra-
balho e na vida social. Momento feliz ao casa-
mento e ao noivado e para tratar de seus inte-
resses financeiros. Amizades bem sucedidas.
LEÃO | Pense positivamente e não se intimi-
de diante das dificuldades que terá, neste dia. 
Aja conscientemente, que conseguirá resolver 
todos os seus problemas mais sérios. Êxito 
romântico e em negócios com o sexo oposto.
VIRGEM  | Procure métodos originais 
para conseguir o que lhe parecer difícil, 
sejam os objetivos financeiros ou de or-
dem doméstica. Organize o seu progra-
ma de pagamentos e recebimentos. Ali-
mente- se bem, isto é, moderadamente.
LIBRA | Momento em que deverá tomar mui-
to cuidado com escritos e ao assumir com-
promissos. Verifique antes suas condições. A 
saúde, nesta fase, necessita de maior aten-
ção, bem como o campo profissional e social.
ESCORPIÃO | Será muito bem sucedido nas 
próximas horas. A posição da lua vai favo-
recer você em toda ordem. Cuidado com o 
amor a primeira vista. Confie em si e fará 
associações que trarão bons resultados. Pre-
vina- se em relação a saúde, pois um sim-
ples resfriado pode deixar você de cama.
SAGITÁRIO | Conte hoje com colaboração 
dos amigos. Boas influências para revelar 
planos para o futuro, fazer amigos, obter re-
sultados positivos e práticos. Cuidado com 
discussões. Dia bom para viagens curtas.
CAPRICÓRNIO  | As influências benéficas 
atingirão você neste dia, quando então, re-
ceberá surpresas agradáveis, ouvirá boas no-
tícias e até confissões que poderão ajudá- lo 
no futuro. Saúde favorecida. Qualquer plano 
que você possa fazer em relação a uma pos-
sível viagem, encontra- se bem amparada.
AQUÁRIO | Será improdutivo preocu-
par- se com o que os outros possam fazer 
ou dizer a seu respeito. Ninguém e per-
feito. Mais vale uma orientação do que 
uma crítica amarga. Problemas familiares.
PEIXES | Hoje poderá receber correspon-
dência do seu interesse. Saiba incentivar 
o seu otimismo. Deixe de lado o seu ciú-
me, o seu espírito de vingança. Aja de ma-
neira prática e alcançará maior sucesso.


