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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

Ricardo tenta se comunicar com Tânia

Joana afirma a Manuela que a irmã não é 
obrigada a ficar com Caio. Lucas se surpreen-
de ao encontrar Luiza e Martinha juntas, cui-
dando de Luquinha. Sula e Nanda disputam 
a torcida por Rômulo. Juliana briga com Bár-
bara por causa de Manuela. Rômulo vence a 
luta e todos comemoram. Rômulo se comove 
ao saber que Nanda assistiu à luta. Mônica e 
Belloto fazem o ensaio fotográfico. Giovane 
chora quando Cléo não o reconhece. Bárbara 
expulsa Mônica da academia. Caio não gosta 
quando Manuela pede para visitar Ricardo. 
Joana afirma a Giovane que lutará para aju-
dar Manuela. Belloto e Jéssica decidem dei-
xar a academia por causa de Mônica. Giovane 
avisa a Gabriel que não quer mais jogar vôlei. 
O Juiz decide dar a guarda provisória de Ma-
nuela para Caio. Ricardo tenta se comunicar 
com Tânia.

NOVO MUNDO - Globo

Joaquim leva Anna para a aldeia

Joaquim revela que veio falar com Leopoldina 
e Anna cobra explicações do rapaz. Thomas 
se surpreende ao ver Joaquim falando com 
Anna e anuncia ao rival que está noivo da 
professora. Pedro tenta impedir que Joaquim 
deixe o palácio. Wolfgang afirma a Diara que 
comprará Idalina e Matias. Elvira se despede 
de Quinzinho. Pedro acredita que o autor de 
seu atentado seja Avilez. Chalaça procura Do-
mitila e dois se beijam. Germana se emocio-
na com a partida de Elvira. Joaquim invade 
o quarto de Anna e admira seus desenhos. 
Thomas tenta falar com sua noiva, mas ela 
o manda embora do palácio. Joaquim leva 
Anna para a aldeia dos índios.

ROck StORy - Globo

Jaílson se irrita com Du

Gui tenta conversar com Júlia, mas ela se 
afasta do músico ao saber da gravidez de Dia-
na. O carro de Léo quebra e o músico acaba 
sozinho com Manu no meio de uma estrada. 
Diana conta a Gordo que está grávida de Gui. 
Júlia diz a Tiago que dará um novo rumo a sua 
vida. Diana confessa a Vanessa que sua gravi-
dez é falsa. Jaílson se irrita com Du, que não 
busca seus irmãos na escola. Bianca aconse-
lha Eva a esclarecer com Gordo as acusações 
que Nanda fez sobre ele. Vanda mente no 
tribunal, dizendo que Júlia roubou a bengala 
que Alex lhe deu.

A FORÇA DO QUERER - Globo

Jeiza é pedida em casamento

Heleninha percebe que Bibi não sabe que o 
imóvel em que está pertence a seu irmão. 
Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. 
Caio pede para Dantas empregar Rubinho em 
seu restaurante. Vitor pede Jeiza em casa-
mento. Caio explica para Heleninha por que 
emprestou sua casa para Bibi. Eugênio recebe 
o telefonema de Irene na frente de Eurico e 
fica sem graça. Aurora avisa a Rubinho sobre 
o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Ru-
binho especulam sobre o amigo de Aurora. 
Zu aconselha Ruy a tomar cuidado com seu 
casamento. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu 
noivado e implora que Zeca a leve para o Rio 
de Janeiro.

*Horóscopo
ÁRIES | Indícios de excelentes contatos com 
pessoas mais idosas que você e de bom ní-
vel financeiro e material. Aproveite tal opor-
tunidade para tirar algum proveito. Inteli-
gência clara e forte magnetismo pessoal.
TOURO | Apesar de estar com as atividades men-
tais ainda muito bem influenciadas pelos plane-
tas, o período exige um pouco mais de cautela 
na construção e elaboração de planos, princi-
palmente se envolverem a parte financeira.
GÊMEOS | Não é conveniente aventurar- se 
em novos negócios. Cuidado com o excesso de 
gastos. Tudo isso se deve a magnífica influên-
cia da lua. Portanto, haverá paz em todos os 
setores de sua vida. Não é um dia totalmen-
te favorável para tratar de assunto amoroso. 
CÂNCER | Excelente dia para experiências psí-
quicas e para desvendar segredos de muita 
importância ao seu progresso. Contudo, tome 
cuidado ao nadar ou praticar qualquer espor-
te aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.
LEÃO | Bom dia para tratar de assuntos ocultos e 
para elevar ainda mais sua inteligência, através 
de boas leituras e novos conhecimentos. Terá um 
bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.
VIRGEM | Cuidado neste dia, para não perder 
a confiança das pessoas que são extremamen-
te importantes para você. Lucros através do 
conjugue ou associações estão previstos e o 
trabalho renderá o necessário para você feliz.
LIBRA | Momento em que sua mente es-
tará bastante alerta para obter novas e va-
liosas informações em relação aos amigos 
e parentes. Ótimos passeios. Tudo indica 
que, nos últimos dias do período, você vol-
tará finalmente os braços do seu amor.
ESCORPIÃO | Será bem sucedido hoje, 
notadamente se adotar uma atitude oti-
mista. Momento excelente para es-
tudos, testes, férias, amor e contatos 
pessoais. Melhor ainda para contratar servi-
dores, contar com favores, endosso ou fianças.
SAGITÁRIO | O sucesso que obtiver será repeti-
do nos próximos dias, pois terá a colaboração de 
amigos e pessoas bem situadas financeiramen-
te. Fará passeios agradáveis que redundarão em 
novas amizades. Êxito no campo profissional.
CAPRICÓRNIO | Boas notícias estarão pre-
vistas para você hoje. Terá resultados com-
pensadores se trabalhar em família. Um 
pouco de desarmonia em sua vida conju-
gal, mas com compreensão, tudo acabará 
bem. Momento bom para viagens curtas.
AQUÁRIO | O fluxo é dos melhores para to-
das as associações, ao casamento, a vida 
conjugal e para unir- se a outra pessoa. 
Bom na saúde. A cor da sorte é a verme-
lha. Bom momento para entabular negócios 
e obter novos conhecimentos profissionais, 
para serem postos em prática brevemente. 
PEIXES | Dia que lhe propicia alguns re-
sultados satisfatórios, principalmente em 
se tratando de planos para o futuro. Toda-
via, deverá desconfiar em quem quer que 
seja, cuidar da saúde e evitar desordens 
que possam afetar sua moral. Vai melhorar.


