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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

Anderson pede nova chance a Tina

Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a 
Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comuni-
cado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe 
e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por 
Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile 
de moda. Benê pensa em desistir da apresenta-
ção, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre 
o documento descartado. Roney tem uma ideia 
para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a 
contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma 
nova chance a Tina. Ellen termina a prova, e Bóris 
e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua 
situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o 
rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.

Tempo De amar - Globo

Fernão pede Maria Vitória em casamento

No Rio, o Conselheiro se lamenta por ter que dei-
xar a casa de Celeste Hermínia e voltar para sua 
esposa Odete. Lucinda relembra o término de seu 
noivado com Maurício e afirma que reatará com 
ele. Alzira reclama da quantidade de dinheiro gas-
to por Bernardo. Celina sonha com Vicente. Em 
Morros Verdes, Maria Vitória teme pela segurança 
de Inácio. Henriqueta se anima com a encomenda 
de doces para uma festa da igreja, e Inácio decide 
ajudar a tia. Inácio conta para Maria Vitória sobre 
seu desentendimento com Fernão. Henriqueta re-
cebe os mantimentos para a confecção dos doces 
para a festa. Maria Vitória experimenta o vestido 
para sua festa. Inácio desenha Maria Vitória. Che-
ga o dia da festa de aniversário de Maria Vitória. 
Delfina reclama por ter que cumprimentar os con-
vidados da festa. José Augusto presenteia Maria 
Vitória com um joia de família. Fernão e Inácio 
chegam juntos à festa. Fernão pede Maria Vitória 
em casamento.

peGa peGa- Globo

Sabine vê provas do acidente de Mirella

Júlio deixa claro a Antônia que sua questão é com 
a Justiça. Lourenço confessa a Luiza que nunca a 
esqueceu. Sabine não gosta de ver Dom na cozi-
nha com Madalena. Agnaldo entra em desespero 
ao ver que acabou “entregando” Sandra Helena 
para Domênico. Nelito percebe que Antônia ainda 
gosta de Júlio. Dom vai embora da casa de Lígia 
ao ver Sabine sendo hostil com Madalena. Júlio 
avisa a Malagueta que Antônia suspeita de San-
dra Helena. Eric coloca Athaíde e Pedrinho frente 
a frente para fazer o marido de Lígia contar o que 
sabe sobre o acidente de Mirella. Sabine pede a 
Malagueta que leve um contrato para Lourenço 
assinar. Sabine examina as provas do acidente de 
Mirella na gaveta de Malagueta.

a força Do QUerer - Globo

Irene perde o bebê

Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para Aurora, 
e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. 
Ruy cobra explicações de Edinalva e vai à casa de 
Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas 
afirma a Mira que fingirá seguir com a gravidez. 
Joyce pede que Simone acompanhe Ivan a uma 
consulta médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. 
Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na situação. 
Ritinha manipula Zu e Ruy, que se revolta ainda 
mais contra Zeca. Nazaré conta para Zeca que Ruy 
o procurou. Rubinho liga para Bibi e combina sua 
fuga. Caio e Selma descobrem de onde Bibi ligou 
para Aurora. Ivan conta a Nonato que investigará 
seu estado de saúde. Bibi exige que Silvana a aju-
de em sua fuga. O carro de Silvana é parado pela 
polícia.

*Horóscopo
ÁRIES | Dia em que sua moral e reputa-
ção estarão em jogo, se entrar em contato 
com pessoas de caráter duvidoso. Por ou-
tro lado, o fluxo será dos melhores para ne-
gócios relacionados com metais e materiais 
para construção. Muito sucesso profissional 
e continua ascensão da sua popularidade.
TOURO | Dia dos mais felizes ligadas ao co-
ração. Bons lucros devido aos bons contatos 
com o sexo oposto e elevação social. Pode vir 
a obter lucros em jogos e loterias. Tudo o que 
é bom e agradável, está ao seu alcance hoje.
GÊMEOS | Dia dos mais afortunados realiza-
rá boa parte de seus sonhos, anseios e de-
sejos e viverá momentos felizes ao lado da 
pessoa amada e dos familiares. Não tente pro-
mover conversas conciliadoras, por que o risco 
de acontecerem mal entendidos é muito grande.
CÂNCER | As influências benéficas atingirão 
você neste momento, quando então, recebe-
rá surpresas agradáveis, ouvirá boas notícias 
e até confissões que poderão ajudá-lo no fu-
turo. Saúde favorecida. Amor correspondido.
LEÃO | Confie em si mesmo procurando 
compreender o seu valor profissional, re-
lacionando-o ao bem que poderá causar 
ao seu semelhante no futuro. Leia penetre 
nas coisas para realmente melhorar e va-
lorizar o seu intelecto e sua personalidade.
VIRGEM | Sua personalidade estará ressaltada 
neste período o que o tornará mais atraente e 
simpático. O fluxo benéfico de Vênus está lhe 
dando continuidade, persistência e objetivi-
dade. Grande sucesso à vista, especialmente 
se exerce medicina, farmácia ou enfermagem.
LIBRA | Favorecimento no que diz respei-
to ao seu interesse pessoal. Terá ideias 
brilhantes. Saiba controlar melhor o seu 
estado de espírito. Procure não discutir. Provi-
dencie proteção de um amigo leal, cujo encon-
tro se dará em ambiente místico ou artístico.
ESCORPIÃO | Evolução de mente e do es-
pírito estão previstos para você. Contudo, 
deverá evitar precipitações ao realizar ne-
gócios. No trabalho, tome cuidado com aci-
dentes. Pretende-se uma função pública este 
é o período aconselhável para consegui-lo.
SAGITÁRIO | Por mais difíceis que sejam 
as circunstâncias deste dia, você será ven-
cedor. Evite tensões, e procure se enten-
der da melhor maneira possível com todos. 
Se não fizer esforços no sentido de vencer a 
sua impulsividade, você ficará com saldo ne-
gativo em relação às pessoas que o amam.
CAPRICÓRNIO | Devido ao bom aspecto de Mer-
cúrio em seu Horóscopo, você poderá progredir 
bastante, profissional e socialmente. Lucrará no 
comércio de livros e material de ensino, de um 
modo geral. Êxito romântico e paz familiar. Lem-
bre-se que você é o agente ativo de seu destino,
AQUÁRIO | Não assuma compromissos ou res-
ponsabilidade sem antes estudar suas reais con-
dições. Mais energia, otimismo e determinação 
lhe é recomendado. Você estará predisposto, 
alegre e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. 
PEIXES | Alguma prudência é aconselhável, uma 
vez que afastará a possibilidade de se perder em 
pequenos negócios. Influências benéficas. Hoje, 
você deveria aproveitar o dia para conseguir pro-
moções e melhoria da situação econômica e social.


