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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

Tato volta para a casa de Aldo

Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega o 
interesse por Bóris. Aldo garante a Dóris que de-
seja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence 
Tato a dar uma nova chance ao pai. Lica confron-
ta Clara, que promete descobrir como Malu fi-
cou sabendo dos sentimentos da irmã por Bóris. 
Deco avisa a Keyla que está voltando para o Bra-
sil. Malu investiga a troca de mensagens entre 
Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agrade-
ce a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar 
e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova 
o comportamento de Tina. Das Dores faz um 
jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar 
contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

Tempo De amar - Globo

Inácio conhece Celeste Hermínia

Em Portugal, Maria Vitória foge de José Augusto 
e Padre João e se abriga na casa de Henriqueta 
e Angélica. As Irmãs Imaculada e Assunção che-
gam à Quinta para levar Maria Vitória. Delfina 
engana Maria Vitória e consegue levá-la de volta 
à Quinta. No Rio, Inácio conhece Celeste Hermí-
nia. Alzira repreende Bernardo por seu hábito de 
jogar cartas. Celina confessa a Alzira e Bernardo 
que tem interesse em Vicente. Conselheiro cui-
da de Odete e pensa em Celeste Hermínia. Alzira 
se incomoda com a presença de Edgar no jantar 
em homenagem a Olímpia. Bernardo, Teodoro e 
Celeste Hermínia comentam sobre Lucinda. Lu-
cinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a 
observa. Conselheiro vai à casa de Celeste, mas 
desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadis-
ta. Maria Vitória sofre no convento em Portugal 
enquanto Inácio, no Brasil, vibra com a notícia 
de que será pai.

peGa peGa- Globo

Eric promete a Sandra Helena um bom advogado

Júlio avisa a Malagueta que está sofrendo pres-
são de Arlete para dizer a verdade sobre o roubo. 
Eric estranha a reação de Maria Pia ao saber do 
depoimento de Sandra Helena. Madalena pede 
a Cristóvão que vá à delegacia para ajudar Dom. 
Dom é colocado em uma cela. Eric pergunta a 
Maria Pia se ela continua vigiando Malagueta. 
Cristóvão pede ajuda a Eric para libertar o filho. 
Lourenço pede desculpas a Luiza. Maria Pia con-
ta a Malagueta que Sandra Helena não o delatou 
à Polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a 
Sergio para contratar um bom advogado para 
defendê-la, pois ele mesmo não poderá conti-
nuar a fazer o trabalho. Tânia fica sabendo que 
Dom foi preso e planeja contar tudo para Sabine.

a força Do QUerer - Globo

Ritinha visita Zeca

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. Eugê-
nio a firma a Joyce que não quer envolver Caio 
na situação de Ruy, por seu envolvimento com 
a polícia. Marilda conta a Edinalva que Ritinha 
foi expulsa de casa por Joyce. Ruy pede para ver 
Ritinha. No hospital, Zeca tem um delírio com 
Ritinha. Ivan sugere que Eugênio seja o advoga-
do de Ruy. Rubinho combina um encontro com 
Carine e mente para Bibi. Abel volta para o Rio 
de Janeiro e vai ao encontro de Zeca. Marilda 
conta para Ritinha o hospital em que Zeca está. 
Edinalva sofre com o estado de Abel. Zu sugere 
que Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce 
decide visitar o neto. Ritinha visita Zeca, quando 
policiais chegam ao hospital.

*Horóscopo
ÁRIES | Indicações que você alcançará su-
cesso em tudo que empreender ou imaginar. 
Dê continuidade ao que tem que fazer. Faça 
com o máximo de entusiasmo e otimismo. 
Deixe de lado a melancolia e o pessimismo.
TOURO | Faça de tudo para aumentar seu 
círculo de relações e de amigos neste dia. 
Sucesso no trato com pessoas idosas e 
crianças, patrões ou empregados e lucros 
nos negócios relacionados com líquidos.
GÊMEOS | Tudo dependerá de suas próprias 
ações neste dia. Período favorável. Evite 
atritos com pessoas desconhecidas seja 
qual for o motivo. Dia bom para passeios.
CÂNCER | Muito boa influência para tra-
tar de negócios e assuntos pendentes, 
para melhorar sua capacidade profissional 
e para iniciar tratamento de saúde. A vida 
amorosa necessita de paz e compreen-
são e o lar também. Ascensão material.
LEÃO | Uma fase difícil, em que deverá agir 
com muita cautela, otimismo, inteligên-
cia e vivacidade, para que tudo saia a seu 
modo. Tome cuidado com os inimigos de-
clarados e cuide da saúde. Neutro no amor.
VIRGEM | Dia de influências favoráveis 
para novos empreendimentos, prin-
cipalmente imobiliários. Ótimo para 
os estudos. Cuide melhor de sua saú-
de. Viagem crítica, bom para o amor.
LIBRA | Com energia mental e com otimis-
mo, realizará muito neste dia, principalmen-
te no que possa contar com a colaboração de 
pessoas mais velhas e amigas. Não faça pro-
messas. Bom dia para passeios com amigos.
ESCORPIÃO | Influxos excepcionalmen-
te benéficos para a sua vida em conjunto 
com outras pessoas e no trabalho. Evi-
te a precipitação e os gastos supérfluos. 
Procure valer-se deste dia para promo-
ver a sua elevação em todos os sentidos.
SAGITÁRIO | Dia em que sua inteligência 
se elevará devido ao bom fluxo dos astros 
sobre seu signo. Contudo, procure com-
preender melhor seus colegas de trabalho 
bem como os familiares e a pessoa querida.
CAPRICÓRNIO | A influência astral lhe 
propicia felizes contatos com os pais, fi-
lhos, parentes e com pessoas de sua 
alta estima. Procure também, levar a 
paz aos mais necessitados, lhes trans-
mitindo mais otimismo e confiança.
AQUÁRIO | Pense positivamente e não 
se intimide diante das dificuldades que 
terá, hoje. Aja conscientemente, que 
conseguirá resolver todos os seus pro-
blemas mais sérios. Êxito romântico.
PEIXES | Disposição tranquila e exce-
lente estado mental para entabular 
novas coisas visando sua melhora ge-
ral. A elevação da personalidade será 
o ponto máximo de seu sucesso. Me-
lhora da saúde, mas não descuide.


