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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

Caio prepara surpresa para Manuela

Caio inventa para Manuela que chamará a po-
lícia para resolver o caso de Tita. Sula e Nanda 
se enfrentam por causa de Rômulo. Caio tenta 
convencer Manuela de que estava brincando 
com Tita e que a moça está bem. Sula se ma-
goa com Rômulo, que revela que Filipe aconse-
lhou os dois a terminar o namoro. Jéssica nota 
o constrangimento entre Lucas e Martinha. 
Vanderson agride Sula, que pede a Krica para 
não contar a Rômulo. Caio proíbe Manuela de 
usar seu celular e a menina desconfia. Fábio 
provoca Luiza por causa de Lucas. Jorjão revela 
a Irene que Cléo tem uma doença grave. Lucas 
termina o namoro com Luiza. Rômulo descobre 
o que aconteceu com Sula. Caio prepara uma 
surpresa para Manuela.

NOVO MUNDO - Globo

Anna aceita conversar com Joaquim

Thomas fica eufórico com a decisão de Anna. 
Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar 
Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não 
resiste a Dulcina. Piatã se incomoda com a de-
cisão repentina de Anna. Chalaça não fala de 
Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Tho-
mas. Diara tenta ajudar Wolfgang. Elvira procu-
ra Thomas. Diara se desentende com Wolfgang 
e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecí-
lia está lendo escondida. Sebastião manda Ma-
tias descobrir quem escreveu o artigo contra 
ele. Libério e Peter comemoram a publicação 
do artigo contra Sebastião. Germana e Licur-
go se esforçam para fingir que Quinzinho está 
doente. Joaquim questiona Elvira sobre como 
ela descobriu que ele estava no palácio. Wolf-
gang fica transtornado com o sumiço de Diara. 
Thomas instrui Nívea a organizar a casa para 
o seu casamento. Anna aceita conversar com 
Joaquim.

ROck StORy - Globo

Gordo questiona Diana sobre gravidez

Lázaro percebe que Bianca levou as anotações 
do montante de dinheiro desviado dos con-
tratos de Gui. Edith comenta com Nelson que 
Amanda destrata Glenda. Tiago descobre que a 
gravidez de Diana é falsa. Júlia pede um tempo 
para Gui. Tiago não conta a Júlia o que desco-
briu sobre a gravidez de Diana. Júlia aceita o 
convite de Tiago para viajar para Fernando de 
Noronha. Bianca mostra a Gui os documentos 
que conseguiu pegar no escritório de Lázaro. 
Néia pergunta a Ramon por que ele deixa Lá-
zaro destratá-lo. Marisa diz a William e Romil-
do que Alex será condenado. Gui percebe que 
Zac sente falta da mãe. Nelson conta a Gui que 
Júlia viajará com Tiago. Gordo questiona Diana 
sobre sua suposta gravidez.

A FORÇA DO QUERER - Globo

Jeiza vê Vitor flertando uma garota

Caio e Bibi discutem. Dita não consegue conter 
Eurico e pede ajuda a Simone. Joyce reclama 
da nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça 
para fazer as pazes com Vitor. Ruy tenta con-
vencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce 
implica com Ivana por causa de suas roupas. 
Irene deixa cair um objeto no escritório de Eu-
gênio, intencionalmente. Shirley sugere a Dan-
tas que Ruy está traindo Cibele. Jeiza vê Vitor 
flertando com uma garota na rua. Bibi, Aurora 
e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho 
trabalha. Abel tenta descobrir quem é a mu-
lher que está à sua procura. Ritinha conta para 
Ruy que está grávida.

*Horóscopo
ÁRIES | Melhoria da situação financeira, 
trazendo- lhe tranquilidade e favorecen-
do as boas aquisições. Pequenas mudanças 
no seu cotidiano. Necessidade de momen-
tos de descanso na privacidade do lar, re-
cuperando assim, o equilíbrio emocional.
TOURO | Maior interesse pelas ativi-
dades intelectuais e comunicativas, as-
sim como por conhecer novos ambien-
tes e pessoas. Maior aguerri mento e 
disposição nesses assuntos. Melhora da si-
tuação financeira e dos negócios já iniciados.
GÊMEOS | Início de um novo ciclo anual em sua 
vida, abrindo- se novas perspectivas. Procure 
as motivações mais verdadeiras e invista seu 
esforço nelas. Tendência a cometer certas pre-
cipitações e a se irritar no trato com o dinheiro.
CÂNCER | Mercúrio e Marte trarão uma di-
minuição na autoconfiança e alguns con-
flitos na vida amorosa. Tendência a se 
afastar um pouco das pessoas para poder 
refletir melhor a respeito de si mesmo e 
daquilo que necessita ser aperfeiçoado.
LEÃO | Mudanças na vida cotidiana, podendo 
alterar horários, modos de agir e de se comuni-
car com o ambiente e as pessoas. Época favorá-
vel para o início de atividades intelectuais que 
aperfeiçoem sua mente. Pequenos passeios 
tenderão a ter sucesso e a serem agradáveis.
VIRGEM  | Vigo e agressividade no seu modo 
de agir são qualidades que estarão reforça-
das em seu caráter. A vida amorosa fará com 
que tenha impulsos apaixonados, que po-
dem criar situações tensas. A impulsivida-
de será negativa para a carreira profissional.
LIBRA | Total renovação das oportunidades e 
de suas motivações. Recuperação da vitalidade 
física e da autoconfiança. Maior poder de atuar 
e de tomar decisões. Época favorável para iniciar 
novas atividades em todos os âmbitos da vida.
ESCORPIÃO | Mudanças profundas na 
maneira de pensar, devido a pressões 
circunstanciais e fora de seu controle. 
Maior desejo de recolhimento para refle-
tir sobre o seu mundo interior. Apesar dis-
so, as amizades continuam favorecidas.
SAGITÁRIO | Dúvidas e sentimentos pou-
co claros trarão certo conflito interior. Talvez 
você precise aprender a ser agressivo de uma 
forma diferente da que lhe é habitual. Condi-
ções tranquilas e positivas no trabalho. Con-
tinuação da atividade social e das amizades.
CAPRICÓRNIO  | Diminuirão os problemas 
na vida cotidiana, nos meios de transporte e 
nos estudos, graças a atitudes mais firmes no 
que toca a esses assuntos. Estímulo positivo 
para a vida social e a participação comunitária.
AQUÁRIO | Muita atividade junto aos ami-
gos, mas tendência a se envolver em alguns 
atritos com eles. Novas oportunidades na car-
reira profissional permitirão uma grande me-
lhoria através de empreendimento pessoal.
PEIXES | Ocorrerão mudanças no trabalho, 
devido à necessidade de planejar melhor suas 
ações. E’ bom que você se mantenha dentro do 
planejado para que não haja enganos. Período 
benéfico para os estudos universitários, para 
a vida cultural e o contato com outros países.


