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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

Guto sente ciúmes de Benê e Juca

Leide conforta Lica. Os alunos confrontam 
Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam 
deixar o Colégio Grupo. K2 se incomoda ao sa-
ber que Tato aceitou ser padrinho de Tonico 
e afirma que o namorado irá se arrepender. 
Edgar avisa a Malu que avaliará suas novas re-
gras. Tina planeja como afastar Telma de casa 
para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta 
não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, 
Ellen e Juca pensam em um novo projeto tec-
nológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra 
de sua música, e Guto sente ciúmes dos dois. 
Todos vão à cerimônia de Tonico, e Ellen e 
Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as 
amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse 
com Deco. Começa o ritual em homenagem a 
Tonico.

Tempo De amar - Globo

Inácio anuncia que pode ver o vulto de Lucinda

Maria Vitória aceita o empréstimo de Lucinda, 
sem desconfiar das reais intenções da vilã. Iná-
cio sente dores na cabeça e Tiana o ajuda. Ni-
cota e Maria Vitória falam de Matias. Reinaldo 
diz a Olímpia que Edgar precisará de transfu-
são de sangue. Otávio, Artur e Agenor aceitam 
ser doadores de Edgar. Inácio sofre com dores, 
e Reinaldo descobre que os remédios dados 
por Lucinda são falsos. Emília observa Lucinda. 
Vicente analisa a luva encontrada por Isolina 
no local do crime contra Edgar. Lucerne libera 
Natália e Felícia para trabalhar em seu cabaré. 
Tomaso gosta do discurso político de Otávio, e 
Giuseppe se alarma. Hans e Januária chegam 
ao hospital para ver Edgar e falam com Rei-
naldo. Inácio anuncia que pode ver o vulto de 
Lucinda, que fica aflita. Maria Vitória se des-
pede de Helena. Felícia provoca Teodoro, que 
garante que encontrará Maria Vitória. Vicente 
e Maria Vitória se encontram na pensão. Por 
carta, Irmã Assunção revela a José Augusto o 
paradeiro de Mariana em Portugal.

peGa peGa- Globo

Lourenço insiste em falar com Luíza

Sandra Helena afirma a Malagueta que ele 
pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro 
onde está escondida. Sabine fica arrasada ao 
ouvir de Pedrinho que ele está apaixonado por 
outra mulher. Eric pergunta a Douglas se pode 
acessar as câmeras de segurança do seu com-
putador. Maria Pia promete a Malagueta que 
será seu álibi, caso ele seja pego. Elza conta a 
Júlio que pressente que Arlete está apaixona-
da. Lourenço insiste em falar com Luiza.

o ouTro LaDo Do paraíso - Globo

Gael tenta iniciar discussão com Renato

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de 
Renan, mas aceita sair com ele para mostrar os 
seus croquis. Lívia convida Renato para jantar 
em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem 
e Sophia convida o casal para jantar em sua 
casa. Rosalinda consola Estela. Nádia tenta 
humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bru-
no pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael 
conta para Renato que a família de Lívia está 
quase falida. Clara questiona Gael sobre o 
motivo do jantar de Sophia. Leandra procura 
Mercedes. Renan e Elizabeth se encontram e 
Natanael comemora. Gael tenta iniciar uma 
discussão com Renato. Sophia diz que pode 
transformar o sítio de Clara em um garimpo e 
a neta de Josafá recusa a proposta.

*Horóscopo
ÁRIES | Com prudência e reserva você che-
gará onde deseja. Dia propício no plano pro-
fissional, financeiro e amoroso. Dia também 
favoráveis para jogos, loterias, sorteios e 
casamento. Dê mais atenção a sua família.
TOURO | Dia positivo que o beneficiará muito 
e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não 
dê crédito a rumores e boatos que possam 
surgir. Data positiva para fazer mudanças.
GÊMEOS  | Amigos ou pessoas do seu re-
lacionamento poderão livrá-lo de em-
baraços financeiros neste dia, principal-
mente se forem do sexo oposto. Evite 
exagerar nas palavras. Dê mais atenção 
a sua família. Prenúncio de uma viagem.
CÂNCER | Não é conveniente aventu-
rar-se em novos negócios. Cuidado com 
o excesso de gastos. Mantenha-se em 
suas atividades rotineiras e muito bene-
fício receberá em breve. Fuja da rotina.
LEÃO | Temperamento generoso e cor-
dial tornando-o o centro das atenções. 
Grande felicidade matrimonial. Pratique 
algum esporte moderado. Não descui-
de da saúde. Sucesso cultural e público.
VIRGEM | Evite desavenças, questões e de-
sarmonias na vida doméstica. Por outro lado, 
terá sucesso nos negócios relacionados com 
construção e com metais de um modo ge-
ral e será bem sucedido profissionalmente.
LIBRA | Pessoas conhecidas podem aju-
dar você neste momento, principalmente 
se forem do sexo oposto. Evite exagerar as 
palavras. Dê mais atenção à sua família e 
é um momento bom para viagens curtas.
ESCORPIÃO | Talvez não consiga nestes 
próximos dias a inteira liberdade que quer 
e precisa. Mas é provável que, se medi-
tar sobre a opinião dos outros, terá maior 
recompensa num futuro próximo. Boa in-
fluência para o romance e o casamento.
SAGITÁRIO  |  A lua na posição em que 
está vai estimulá-lo ainda mais. Dê as-
sim, vazão ao seu otimismo. Tome 
as iniciativas que julgar indispensá-
veis. Evite qualquer intempestividade.
CAPRICÓRNIO  | Procure a felicidade no ter-
reno espiritual e tudo será mais fácil. A posi-
ção de Vênus favorece você em todos os sen-
tidos. Os obstáculos tendem a desaparecer 
diante do período propício que se inicia agora.
AQUÁRIO  | Uma fase muito boa para você. 
Tendência a se entender perfeitamente com 
sua família e com seus superiores e cole-
gas de trabalho e lucrará bastante se pou-
par seu dinheiro. Pode realizar negócios.
PEIXES | Uma fase em que poderá fa-
zer ou pedir empréstimos e assinar do-
cumentos, ações ou mesmo pedir au-
mento de vencimentos, que será muito 
bem sucedido. A saúde estará boa e as 
chances de êxito amoroso e social. Pra-
tique um esporte para manter a forma.


