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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
ViVa a Diferença - Globo

Dóris desabafa com Bóris

Ellen marca um encontro com Jota para resol-
ver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e 
K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de 
Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos 
celulares e estranha que o mesmo não tenha 
sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas 
o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa 
uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra 
de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela 
deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um 
com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dó-
ris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de 
expulsar Ellen do colégio.

nOVO MUnDO - Globo

Pedro manda prender Chalaça

Pedro se enfurece com Chalaça e manda pren-
dê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o 
traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com 
Chalaça, que descobre a armação de Domitila. 
Leopoldina não acredita que Chalaça seja um 
traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar 
Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germa-
na se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros 
na reunião com Dom Pedro. Peter passeia com 
Amália pelo jardim do convento. Sebastião recla-
ma, em nome de todos os fazendeiros, do apoio 
que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete 
ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã 
não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações 
sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna 
fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Ní-
vea, que acaba revelando que Vitória é filha de 
Joaquim.

rOck StOry - Globo

Stefany termina namoro com Léo

Léo se preocupa com o sumiço de Stefany do 
restaurante. Para não preocupar Júlia, Gui diz 
que está tudo bem entre ele e Zac. Ricardo avi-
sa a Júlia que conseguiu marcar uma entrevista 
com Samira. Lázaro apaga o vídeo que compro-
mete Ramon. Stefany termina o namoro com 
Léo. Alex diz a William e Romildo que fugirá da 
cadeia. Júlia conta a Gui que Samira não com-
pareceu à entrevista. Gui pede que Zac encon-
tre Mariane. Lázaro aconselha Mariane a não 
sair do apartamento. Ricardo e Júlia encontram 
Samira trabalhando em um bar. Contrariando 
Gordo, Diana manda Bianca pedir mais detalhes 
sobre a proposta de compra da gravadora. Júlia e 
Ricardo observam Salvatore ameaçando Samira. 
Samira jura a Salvatore que não sabe onde está 
o caderno do mafioso. Diana avisa a Gordo que 
venderá sua parte na gravadora. Júlia finge para 
Samira que é Lorena.

a fOrça DO QUerer - Globo

Ritinha e Jeiza se conhecem

Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele 
tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afir-
ma a Silvana e Eurico que não quer mais saber 
de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi 
a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a 
Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial 
aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam 
ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os 
policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua 
por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará 
com que Jeiza mude depois que se casar com 
ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva 
pede para Eugênio comprar os móveis para sua 
casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar 
com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. 
Ritinha e Jeiza se conhecem.

*Horóscopo
ÁRIES | Evite hoje, qualquer ação, que pos-
sa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro 
lado, sua saúde melhorará totalmente, suas 
chances de sucesso geral também serão evi-
dentes. Pode amar que será bem sucedido.
TOURO | Este será um período bastante bené-
fico para você. Comece a levar avante negócios 
e empreendimentos monetários. Os pressá-
gios para esta fase são mais promissores para 
empréstimos, realização de negócios lucrati-
vos, compra e venda, de objetos e imóveis.
GÊMEOS | O período será propício para colo-
car em ordem os planos e projetos que estão 
engavetados e que poderão mudar a sua vida. 
Arrisque um pouco mais, pois as influências as-
trais estarão agindo positivamente nesta fase.
CÂNCER | Alegria e tranquilidade com relação 
a si mesmo. Tendência a voltar-se para seus 
próprios interesses e desejos, o que pode 
lhe fazer bem. No final do período, peque-
nos contratempos na lida com o cotidiano.
LEÃO | Problemas envolvendo finanças. Evi-
te decisões importantes. Sensualismo exa-
gerado. Este período ainda será de muita 
indecisão. Você começará a questionar se 
realmente vale à pena sacrificar seus projetos 
pessoais e seu futuro por um grande amor.
VIRGEM | Fará novas e úteis amizades com 
pessoas dinâmicas. Dia de muitas possibili-
dades. Caso contrário, fique atento quanto 
pessoas invejosas. Dia em que haverá dis-
putas, dificuldades, que só serão abatidas 
com muito otimismo e força de vontade.
LIBRA | Trate de seus assuntos pessoais e 
financeiros com o máximo de cuidado neste 
dia, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe 
sérios prejuízos em futuro próximo. Ótimo 
as novas amizades, ao trabalho em equipe.
ESCORPIÃO | A lua trará a oportunida-
de de uma nova relação amorosa, como 
consequência natural da intensidade de 
seus sentimentos, ou então, uma rela-
ção já existente irá se fortalecer, reno-
var e ganhar um novo conteúdo afetivo.
SAGITÁRIO | Você poderá voltar a insistir em 
alguns erros do passado. Ao invés de ficar se 
isolando das pessoas, como se fosse o melhor 
em tudo, procure mostrar sua simpatia e am-
pliar o seu círculo de conhecidos e amigos.
CAPRICÓRNIO | Evite, também, que abusem 
de sua boa fé e procure neste dia ser ativo, 
enérgico e trabalhador. Sairá vencedor. Seu 
maior trunfo é acreditar no futuro. Novas 
descobertas podem trazer momentos de en-
trosamento afetivo com seu par nesta noite.
AQUÁRIO | Os chefes reconhecerão suas 
qualidades. Faça reivindicações. Bom dia 
para os que lidam com eletricidade. Influên-
cias positivas de amigos no setor amoroso. 
Tudo se resolverá da melhor forma possível.
PEIXES | Maior estabilização emocional. Fa-
cilidade na vida profissional, através de rela-
ções e contatos. Continua o clima de instabili-
dade com a pessoa amada. Período favorável 
para repensar seus valores a respeito do amor 
e dos seus relacionamento mais íntimos.


