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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

Não haverá exibição da novela.

Tempo De amar - Globo

Padre Orlando tenta socorrer Inácio

Em Portugal, Henriqueta e Angélica te-
mem por Maria Vitória. Irmã Assunção 
aconselha Maria Vitória, que afirma que 
cobrará explicações de Tereza por sua 
traição. Delfina manipula Maria Vitória e 
afirma que José Augusto jurou não aceitar 
seu casamento com Inácio. No Rio, Geral-
do presenteia Inácio com sua passagem 
de volta a Portugal. Lucinda visita Emília, 
e Tiana desconfia. Edgar beija Olímpia. 
Vicente passeia com Celina. Lucinda se 
consulta com Urânia, que lhe faz uma 
previsão para o futuro. Celeste sente um 
mal-estar e Alzira se preocupa. Em Mor-
ros Verdes, José Augusto tenta esquecer 
Maria Vitória. No Rio, Inácio é assaltado, 
perde o dinheiro de sua passagem para 
Portugal e tem seus documentos queima-
dos pelos bandidos. Padre Orlando tenta 
socorrer Inácio, que está desacordado na 
estrada. Lucinda,, que passa de carro pelo 
local, resgata Inácio.

peGa peGa- Globo

Júlio aconselha Malagueta a se entregar

Sandra Helena pede perdão a Dulcina e 
diz que está com medo. Malagueta e Júlio 
pensam em como avisar a Agnaldo para 
manter o depoimento de Sandra Helena. 
Júlio aconselha Malagueta a se entregar. 
Sabine descobre por Tânia que Dom foi 
preso. Madalena conta a Maria Pia que 
Sabine ofereceu dinheiro para a família 
dela se afastar de Dom. Eric não permite 
que Bebeth acampe com Márcio e os ami-
gos. Dom e Sabine discutem. Sabine pede 
ajuda a Malagueta. Nelito mostra a carta 
anônima que recebeu para Antônia, sem 
saber que foi enviada por Sandra Helena.

a força Do QUerer - Globo

Bibi descobre que Rubinho mentiu

Ritinha conta sua história com Zeca e Ruy 
para o policial. Cibele conversa com Ruy. 
Aurora não permite que Joyce leve Ruy-
zinho sem o conhecimento de Ritinha. 
Eugênio pede que Heleninha convença 
Ritinha a ficar em sua casa, para evitar 
associações com Bibi. O agiota ameaça 
Silvana. Eurico comenta com Nonato sua 
preocupação com Silvana. Dantas afir-
ma para o delegado que o depoimento 
de Ritinha não tem valor legal. Rubinho 
encontra com Carine. Dedé e Bibi estra-
nham a demora de Rubinho. Caio e Jeiza 
celebram sua viagem. Alan e Érica visitam 
Abel e Nazaré, e o treinador explica que 
não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. 
Ruy confronta Ritinha. Simone conta a 
Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. 
Irene provoca Joyce. Bibi descobre que 
Rubinho mentiu. Jeiza vai ao encontro de 
Zeca. Abel revela a Cibele que Ritinha é 
bígama.

*Horóscopo
ÁRIES | Reveja suas disponibilidades fi-
nanceiras e faça algum bom investimento 
se puder. Êxito no campo profissional, so-
cial e nos negócios comerciais que realizar. 
Muito bom ao amor, viagens e a loteria.
TOURO  | Notícias e novidades com maior 
interesse podem surgir no final deste dia. 
Ao tratar de negócios com outras pessoas, 
saiba avaliar suas possibilidades e as dos 
outros. Até depois de amanhã, algo poderá 
dar muito lucro. Quanto ao amor, excelente.
GÊMEOS | Hoje poderá receber corres-
pondência do seu interesse. Saiba incen-
tivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu 
ciúme, o seu espírito de vingança. Aja de 
maneira prática e alcançará maior sucesso.
CÂNCER | Será improdutivo preocupar-se 
com o que os outros possam fazer ou dizer 
a seu respeito. Ninguém é perfeito. Mais 
vale uma orientação do que uma crítica 
amarga. Pequenos problemas familiares.
LEÃO | Pense no seu êxito e não dê 
importância a boatos e impressões 
negativas. Você atravessa um bom 
período material do ano e poderá pro-
gredir muito através do próprio esforço.
VIRGEM | Melhores oportunidades de so-
luções em assuntos jurídicos. O dia é favo-
rável para consultas a médicos ou dentistas. 
Evite discutir ou brigar com pessoas amigas.
LIBRA | A posição dos planetas é óti-
ma para compra e venda de proprie-
dades, e para construir casa própria se 
ainda não tem. Ótimo para o amor, mas 
cuidado em seu ambiente de trabalho.
ESCORPIÃO | Procure evitar as ações 
violentas e as palavras ásperas. Dia fa-
vorável para novas amizades que o 
ajudarão a progredir muito. Suces-
so nas associações e nos negócios.
SAGITÁRIO | Dia propício para tratar de 
assuntos importantes com autoridades 
civis e militares. Evite, porém assinar do-
cumentos que possam comprometê-lo, 
assim como atritos com filhos, pais e 
as pessoas amigas. Ótimo ao romance.
CAPRICÓRNIO  | Dia pouco propício 
para tratar de assuntos jurídicos e fi-
nanceiros e para impor ideias em seu 
campo profissional. Igualmente, tudo 
que se diz ser novo (negócios, em-
presa, etc.) deve ser posto de lado.
AQUÁRIO | A partir de hoje os fluxos 
astrais estarão favorecendo o seu sig-
no. Portanto, terá bastante favorabili-
dade no trabalho e será bem sucedido 
ao solicitar favores. Excelente saúde.
PEIXES | Dia propício para investigações, 
pesquisas, química, medicina e tudo que 
está relacionado com ocultismo. Todavia, 
terá aborrecimentos, proporcionados pelos 
familiares. Cuide da saúde e evite acidentes.


