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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

Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara

Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos 
de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar 
Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a 
Bórisque caso aconteça algo a Ellen processará o 
Colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos 
de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo 
de seu treinamento com Guto e Benê, que con-
seguem se apresentar em público. Lica e Clara 
ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comporta-
mento de Clara. Ellen conta para a família que 
aceitou mudar de colégio e todos comemoram. 
Mitsuko garante a Malu que não permitirá que 
Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes 
no corpo de Clara.

nOVO MUnDO - Globo

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e 
Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter 
sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amá-
lia descobre que eles foram envenenados. Greta 
procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que 
desistiu de atirar nela. Um dos atores da compa-
nhia de Cosette se demite e Elvira implora para 
ocupar o seu lugar. Anna e Joaquim não conse-
guem retirar o nome de Thomas do registro de 
Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de 
alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para 
salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em 
seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joa-
quim para trabalhar em sua peça. Olinto desis-
te de voltar para a cidade. Patrício pede para 
trabalhar para Domitila e Leopoldina o expulsa 
do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar 
Domitila de volta para São Paulo. Greta invade 
o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro 
e Bonifácio se desentendem, e o ministro aban-
dona o cargo.

PeGa PeGa- Globo

Luiza pergunta Eric sobre depósitos para Isabel

Rúbia aconselha Luiza a esclarecer com Eric so-
bre o depósito na conta de Isabel. Canivete sofre 
um acidente fatal. Maria Pia gosta de ser notada 
por Malagueta. Tereza questiona Isabel sobre a 
origem de seu dinheiro. Valquíria, filha de Marie-
ta, se hospeda no Carioca Palace. Antônia des-
confia que Tereza seja mãe de Márcio. Sabine 
tenta atrair Dílson. Domênico conta a Eric que 
Sandra Helena e Gilda estão visitando Agnaldo 
no presídio. Eric pergunta a Maria Pia se ela está 
observando Malagueta, como ele havia pedido. 
Antônia diz a Tereza que está investigando um 
caso em que Isabel foi testemunha. Tereza avisa 
a Antônia que Isabel viajou. Luiza pergunta a Eric 
por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

a fOrça DO QUerer - Globo

Edinalva descobre que Ruyzinho é filho de Zeca

Zeca jura vingança contra Ruy e Abel diz a Na-
zaré que vai procurar Eugênio. Edinalva teme 
que Abel fale com Eugênio sobre o casamento 
de Zeca e Ritinha. Bibi leva Elvira para falar com 
Sabiá e Heleninha a repreende. Edinalva ajuda 
Abel a falar com Eurico e Dantas sobre a atitude 
de Ruy contra Zeca. Dantas promete a Abel que 
resolverá a situação. Edinalva comenta com Ri-
tinha sobre o sinal de nascimento na perna de 
Ruyzinho. Ivan visita Joyce e confessa a Simone 
que sente falta da mãe. Selma comenta sobre 
a vida amorosa de Caio e Alan desconfia. Jeiza 
conhece a família de Caio. Caio se preocupa ao 
descobrir que Elvira pediu ajuda a Bibi. Ritinha 
discute com Ruy por causa de Zeca. Jeiza tenta 
ajudar Zeca, mas os dois acabam brigando. Edi-
nalva descobre que Ruyzinho é filho de Zeca.

*Horóscopo
ÁRIES | A fase não lhe será das mais propí-
cias, principalmente no que se refere ao di-
nheiro e para sua saúde. Os astros falam 
para nunca duvidar daquilo que realmente 
sabe fazer, e se aparecer uma oportunidade 
para demonstrar isso, não deixe de fazê-lo.
TOURO | Não é um dia totalmente favo-
rável para tratar de assuntos relacionados 
com dinheiro, mas muito bom para entabu-
lar negócios e obter novos conhecimentos 
profissionais, para serem postos em prática bre-
vemente. Pare de brigar com a família, como 
se ela tivesse a culpa dos seus próprios erros.
GÊMEOS | Siga sua intuição. Dê atenção a sua fa-
mília e saiba que ela exercerá uma influência mui-
to boa em você. A vida afetiva passou para um se-
gundo plano e isso não quer dizer que você não vai 
namorar ou que está impossibilitado de fazê-lo.
CÂNCER | Dia em que conseguirá realizar 
boa parte de seus anseios e desejos, prin-
cipalmente os que estão ligados ao cam-
po profissional. A sua comunicação continua 
marcante, portanto, esteja assegurado que 
no período, tudo correrá de modo natural.
LEÃO | O trabalho renderá o bastante para 
deixá-lo feliz; excelente chance de realizar 
negócios imobiliários. Todavia, evite discu-
tir em seu lar. Na parte afetiva, demonstre à 
pessoa amada, toda a sua boa vontade para 
melhorar o relacionamento entre vocês dois. 
VIRGEM | Hoje, você corre perigo de romper 
com alguma pessoa de sua amizade. Evite a pres-
sa, ao realizar negócios, e não se precipite, em 
seu campo profissional. Êxito amoroso e senti-
mental. Converse mais com as pessoas da famí-
lia que poderão ajudá-lo nos seus problemas.
LIBRA | Alguém do seu círculo de amizades pode-
rá lhe dar valiosas sugestões ou orientações. Acau-
tele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra 
os inimigos ocultos. Desfrute de umas horas livres 
para um passeio a pé com alguém que goste.
ESCORPIÃO | Não confie muito em pessoas es-
tranhas e nas novas amizades que fizer hoje, pois 
isso será de muita importância. Por outro lado, 
conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de 
desejos, relacionados com o campo profissional. 
Êxito romântico e no contato com o sexo oposto.
SAGITÁRIO | Evite desavenças, questões e 
desarmonias na vida doméstica. Por outro 
lado, terá sucesso nos negócios relaciona-
dos com minas, construção e com metais de 
um modo geral. Pessoalmente, abandone os 
velhos hábitos que nunca o levaram a nada. 
CAPRICÓRNIO | Bons pressentimentos rela-
cionados em seus negócios financeiros farão 
com que tudo mude para melhor. Dia dos mais 
positivos aos assuntos íntimos e para as ques-
tões sentimentais. A sua energia continua em 
alta, propiciando-lhe um pico sensual, que não 
passará despercebido perante a pessoa amada.
AQUÁRIO | Em relação à saúde, você passa por 
uma fase de pouca energia física, podendo sen-
tir-se um pouco mais cansado do que o habitual. 
Procure trabalhar em conjunto com outras pes-
soas e as tarefas serão terminadas mais depressa.
PEIXES | Hoje será duplamente beneficiado no 
plano social, pois você terá as melhores influên-
cias que poderia esperar. Predisposição em querer 
prestar serviço a todas as pessoas poderá ajudá-lo 
espontaneamente a ganhar algum dinheiro extra.


