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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

Ellen aceita a bolsa para Colégio Grupo

Ellen decide aceitar a bolsa para o Colégio 
Grupo e Lica comemora. Anderson teme que 
Tina se incomode com o presente que ganhou 
de Samantha. Clara revela a Lica que Edgar 
voltou a ser o diretor da escola. Lica fica ma-
goada por Marta não ter lhe contado que re-
tirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa 
com o clima de competição entre escolas na 
Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada 
de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa 
em Deco. Roney orienta Guto e Benê a per-
derem o medo do público. Clara se irrita com 
Guto. Tina acredita que Anderson e Samantha 
estão juntos.

nOVO MUnDO - Globo

Greta envenena a água de Wolfgang

Thomas relembra de seu acidente. Hugo exige 
que Elvira conte a verdade para Joaquim. Dal-
va e Lurdes incentivam o romance entre Nívea 
e Olinto. Greta envenena a água de Wolfgang. 
Sebastião mente para Bonifácio para não pa-
gar suas dívidas. Elvira conta a Joaquim que 
eles nunca foram casados. Peter bebe a água 
sabotada e Greta fica aflita. Viriato chega para 
ver a peça apresentada por Elvira. Sebastião 
observa Matias libertar seus prisioneiros. Vi-
riato convida Elvira para trabalhar na reaber-
tura de seu teatro. Matias e Diara são presos. 
Dom Pedro é saudado ao chegar ao Paço 
como Imperador.

PeGa PeGa- Globo

Domênico e Antônia interceptam ônibus de 
Mônica

Eric se preocupa ao saber que Luiza e Antônia 
estão atrás da ex-babá de Bebeth e dá dinhei-
ro para Isabel se afastar da cidade. Pedrinho 
conta a Luiza que, segundo Athaíde, as provas 
do acidente de Mirella foram adulteradas. A 
foto de Mônica é divulgada na mídia como 
foragida da Polícia. Evandro resolve fugir com 
Mônica. Eric repreende Douglas por ter con-
tratado Mônica. Sergio avisa a Sandra Hele-
na que a filha de Marieta está chegando ao 
Brasil. Dílson afirma a Dom que Sabine não 
pode usar seu estado de saúde para maltratar 
Madalena. Domênico e Antônia interceptam 
o ônibus de Mônica e Evandro.

a fOrça DO QUerer - Globo

Silvana perde uma grande quantia no jogo

Aurora não denuncia a presença de Rubinho 
em sua casa. Joyce pede que Edinalva leve 
Neide para rezar Ivan. Zeca vende seu ônibus 
de festa e Jeiza lamenta. Caio e Jeiza namo-
ram. Elvira vê Rubinho e desperta a atenção 
de policiais, mas o bandido consegue fugir. 
Dita se preocupa com o vício de Silvana. Bibi 
conta a Rubinho que alugou a casa para se 
mudar com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado 
por Neide para satisfazer Joyce. Elvira explica 
a Bibi seu plano para pressionar Solange/Ire-
ne, com a ajuda de Sabiá. Caio desconfia da 
gravidez de Irene. Silvana perde uma grande 
quantia no jogo e entra em contato com um 
agiota. Rubinho afirma a Carine que mante-
rá contato com ela. Sabiá aceita participar do 
plano de Elvira. Ruy ignora Ivan e Ritinha o 
repreende. Irene encontra o falso perfil social 
de Elvira na internet.

*Horóscopo
ÁRIES | Seu forte magnetismo pessoal - de-
verá atrair a simpatia alheia, o que lhe tra-
rá muitos benefícios. Novas e duradouras 
amizades, também estão previstas. Êxito em 
todos os meios de comunicação. Indispo-
sição e frieza no trato com outras pessoas.
TOURO | Dia em que terá forte magnetismo 
pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, 
junto às altas personalidades. Os seus pensa-
mentos estarão voltados para os mistérios do 
desconhecido e das matérias chamadas ocultas. 
GÊMEOS | Notícias e novidades do seu interesse 
devem ser esperadas para o período desta tar-
de. Favorabilidade em questões de dinheiro, in-
ventário ou herança. Bons lucros através de pa-
rentes ou propriedades agrícolas. Confie mais 
na pessoa amada e terá vantagens com isso.
CÂNCER | Este é um ótimo dia, pois tudo indica 
que obterá êxito em negócios ou questões liga-
das ao comércio de materiais de ensino, de um 
modo geral. Mantenha as suas emoções sob 
controle para não desarrumar o que está feito.
LEÃO | Confie no poder do destino. Mui-
ta disposição, otimismo e compreensão 
para com os outros. Assim estará você 
neste dia que têm tudo para lhe ser ma-
ravilhoso. Mas evite estragar tudo isso 
por causa do orgulho pessoal exagerado.
VIRGEM | Muito bom aspecto astral para 
lucrar em negócios que há muito iniciou 
e para ser bem sucedido financeiramen-
te. Sucesso romântico. Próximo dos ami-
gos, e, compartilhando dos ideais da pessoa 
amada, você sentirá uma profunda alegria.
LIBRA | Dia em que fará muitas relações, mas 
encontrará poucas pessoas que o compreende-
rão. Entretanto, terá sucesso em novas empre-
sas, nas especulações e nos pequenos negó-
cios. Lucros inesperados poderão vir nesta fase.
ESCORPIÃO | Um pequeno obstáculo poderá 
surpreendê-lo nas primeiras horas de hoje. Es-
teja prevenido a fim de evitar qualquer compli-
cação. Influência positiva para os estudos, as-
sociações e amizades. Você se sentirá relaxado, 
e seu organismo responderá positivamente. 
SAGITÁRIO | Pessoas nascidas sob este sig-
no terão possibilidades de sucesso de al-
gum modo. As influências dos luminares 
- lua e sol prometem êxito. Boa indicação 
sentimental a partir de amanhã. A sua saú-
de depende do equilíbrio físico e mental.
CAPRICÓRNIO | O setor mais favorecido de 
sua vida será o amoroso. No amor, prová-
vel conseguir o que buscava há tanto tempo. 
Através da razão, você irá ao ponto crucial do 
problema que há tempos lhe tem preocupa-
do. No trabalho seja bastante franco e direto. 
AQUÁRIO | Lucros em negócios relacionados 
com a terra e propriedades. As dificuldades serão 
solucionadas com certa facilidade. Você estará 
buscando no misticismo, no oculto e no ilusio-
nismo, o lado mais vantajoso para você mesmo.
PEIXES | Influxos excepcionalmente bené-
ficos para a sua vida em conjunto com as 
outras pessoas, no trabalho e à sua profis-
são. Evite a precipitação e os gastos supér-
fluos. Seu planeta regente, em mau aspecto, 
deixa você mais nervoso em suas atitudes.


