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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

Roney se desentende com Josefina

Clara afirma que não quer conversar com 
Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desen-
tende com Josefina por causa de Benê. 
Guto diz que gostou de cantar com Benê. 
Lica pede conselhos a Marta sobre como 
ajudar Clara. Ellen explica a Nena e Das 
Dores que terá de fazer uma prova para en-
trar no Colégio Grupo. Tina descobre que 
Anderson se apresentará com a banda de 
Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a 
amiga. Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua 
decisão. K1 e K2 acreditam que Ellen esteja 
escondendo algo. Josefina incentiva Benê 
a vencer o medo de tocar em público. Max 
procura Tina. Clara confessa a Marta que 
está se machucando.

nOVO MUnDO - Globo

Greta é presa

Leopoldina implora para Bonifácio não 
abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egí-
dio todos os crimes de Greta e ela é presa. 
Anna tem um pesadelo com Thomas. Dia-
ra volta para casa. Cosette elogia Licurgo e 
Germana se enfurece. Sebastião invade a 
escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando 
que voltará a ser livre.

PeGa PeGa- Globo

Arlete procura Mônica no presídio

Eric conta a Luiza o que Mirella fez e a chan-
tagem que vem sofrendo de Isabel. Mala-
gueta diz a Arlete que os documentos que 
procura estão com Mônica. Valquíria e San-
dra Helena discutem pela herança. Sandra 
Helena estranha o fato de Aníbal ter virado 
uma pessoa caseira e estar mais próximo 
da mãe. Malagueta declara seu amor por 
Maria Pia, que afirma amar Eric. Malagueta 
vai morar com Sabine. Sandra Helena diz a 
Malagueta que tem dúvidas se ele delata-
ria os amigos, caso fosse preso. Luiza avisa 
a Antônia que continuará com a investiga-
ção apenas se Eric quiser. Antônia vai até o 
quiosque onde Júlio trabalha. Pedrinho não 
gosta da forma como Valquíria trata Nelito. 
Arlete procura Mônica no presídio.

a fOrça DO QUerer - Globo

Ivan é constrangido ao tentar usar um ba-
nheiro

Edinalva ameaça Ritinha e Nazaré estranha. 
Jeiza impede que Zeca confronte Ruy. Eu-
gênio exige que Ruy se afaste de Zeca. Biga 
alerta Dantas sobre a movimentação de 
cheques da empresa. Dita aconselha Silva-
na a se livrar do agiota. Edinalva e Ritinha 
se enfrentam. Ivan é constrangido ao tentar 
usar um banheiro público. Silvana orienta 
Eugênio a revelar para Joyce a gravidez de 
Irene. Mira liga para Elvira a pedido de Ire-
ne. Rubinho afirma a Jacy que gosta de Cari-
ne. Aurora questiona Bibi sobre a fidelidade 
de Rubinho. Bibi pede que Silvana guarde 
suas joias. Irene provoca Joyce e insinua 
que está grávida. Ruy resgata Ritinha da 
mira de Edinalva. Joyce questiona Eugênio 
sobre a possível gravidez de Irene.

*Horóscopo
ÁRIES | Seu desenvolvimento mental e profissio-
nal será notável, juntamente com as relações im-
portantes que pretende fazer. Procure discrimi-
nar mais o seu nível social, procurando com isso, 
fortalecer os seus bons e verdadeiros amigos. 
TOURO | Hoje é um dia que terá, certamente, 
algumas perturbações, inclusive o cônjuge es-
tará descontente com você. Tome cuidado se 
realizar negócios e se lidar com fogo e eletrici-
dade. Amanhã será um dia melhor. Não misture 
a sua vida profissional com a sua vida pessoal.
GÊMEOS | Novas e propícias amizades, pros-
peridade profissional, financeira e social e 
muito otimismo quanto a uma vida tranqui-
la e feliz em um futuro próximo, é o que lhe 
indica o fluxo astral para hoje. Certa nostal-
gia fará você relembrar um amor do passa-
do, e com isso poderá sentir-se melancólico.
CÂNCER | Pense no êxito e não dê importância a 
boatos e impressões negativas. Atravessa o me-
lhor período material do ano. Pessoas bem humo-
radas poderão melhorar este seu dia. O período é 
bom para alguma viagem de recreio e assuntos re-
ferentes a propriedades agrícolas e construções.
LEÃO | Dia dos mais benéficos para tratar com 
o sexo oposto, padres, pastores, políticos e 
militares. Poderá, também se você for livre 
de compromissos, iniciar romance com pes-
soa de bons princípios. Em relação à saúde, 
será preciso evitar alimentos muito gorduro-
sos e dar preferência a comidas mais leves. 
VIRGEM | Tenha um pouco de cautela com a saú-
de, principalmente os rins. Será preciso cuidar 
mais do seu organismo bem como dos interesses 
da família, do lar e da sua estabilidade. Comple-
mente sua alimentação, abusando das frutas.
LIBRA | Grandes chances de destacar-se nos jogos, 
na vida pública, nos esportes e na loteria. Se você 
pretende ter uma conversa franca e direta com o 
seu par amoroso, este é o momento adequado.
ESCORPIÃO | Dia neutro para a vida sentimental 
e amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades 
que só serão solucionadas com bastante trabalho, 
otimismo e perseverança. Procure descansar mais, 
principalmente dormindo as horas suficientes.
SAGITÁRIO | Dê mais continuidade ao que 
têm que fazer. Cuide de sua aparência. Devi-
do a sua maneira de ser, geralmente bastante 
alegre, extrovertido e com muita jovialida-
de, tudo isto poderá se evidenciar mais ainda.
CAPRICÓRNIO | No trabalho, contato com pes-
soas ligadas às artes, proporcionarão a você 
grandes chances de elevação social e profis-
sional. Algumas perturbações passageiras na 
vida doméstica e depressão psíquica estão 
previstas para você neste dia. Aja com calma 
e autoconfiança, que tudo tende a dar certo.
AQUÁRIO | A partir de hoje, você entra em uma 
das melhores fases para lucrar através de escritos, 
propaganda e tudo que está relacionado com a 
imprensa e - comunicação. Favorável às mudanças 
de residência e emprego. Apegue-se às pessoas 
que estão a seu redor para melhorar o seu dia.
PEIXES  | Dia que lhe poderá trazer desenten-
dimentos no ambiente de trabalho e até atritos 
e discussões, mesmo com pessoas desconhe-
cidas. Para o amor e negócios, o dia também é 
negativo. O período é propício a todo trabalho 
em que possa exercer uma posição de liderança.


