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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

Clara revela a Malu que Edgar está lhe traindo e a 
professora avisa que a separação custará caro ao 
empresário. Lica, MB e Felipe preparam a festa. 
Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afir-
ma que não irá. MB liga para Moqueca. Tina ajuda 
Benê a se arrumar para a festa. Lica provoca Clara. 
Guto fica encantado com o visual de Benê. Saman-
tha mostra aos colegas o vídeo em que registrou 
Edgar embriagado no colégio. Anderson não gosta 
de ver Moqueca chegar à festa. Samantha beija Fio. 
Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica 
e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Ander-
son e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. 
Benê vê Guto beijar Clara. Lica acaba desmaiando.

Tempo De amar - Globo

Vicente descobre que Lucinda conhece Maria Vitó-
ria

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que 
José Augusto está agindo de forma perigosa. José 
Augusto arma com o tabelião Viana para registrar 
Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se desculpa 
com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina con-
versa com Vicente. Odete balbucia palavras para 
Vicente. Em Portugal, Tereza alerta Delfina sobre a 
visita de Viana e revela a Fernão que a filha de Ma-
ria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta 
Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne 
decide agradar Vicente, que se irrita. Lucinda des-
confia de que Inácio esteja voltando a enxergar. Rei-
naldo agride Teodoro. Celeste compra uma casa à 
beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra 
a Falcão o desenho de Maria Vitória. Januária reve-
la a Edgar a ligação entre Matias e Olímpia, e o filho 
sente-se mal. Vicente descobre que Lucinda conhe-
ce Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida avisa 
Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.

peGa peGa- Globo

Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho

Eric se mostra surpreso com o fato de a Polícia ter 
encontrado os documentos sobre o acidente de Mi-
rella em sua pasta, e afirma que se trata de uma 
armação para incriminá-lo. Sandra Helena convida 
Agnaldo para trabalhar como seu motorista. Eric 
sugere a Antônia que ele era o alvo do atentado, 
e não Mirella, uma vez que o carro sabotado era 
dele. Luiza garante a Eric que acredita em sua ino-
cência. Júlio não acredita quando Jefferson lhe 
conta que Elza e Prazeres estão na piscina do hotel. 
Athaíde conta a Arlete que a Polícia convocou Eric 
para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mi-
rella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric 
porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com 
Pedrinho no hotel.

o ouTro LaDo Do paraíso - Globo

Gael não consegue ir atrás de Clara

Clara explica a Gael por que só ela pode explorar 
as esmeraldas. Lívia e Renato namoram. Renan e 
Elizabeth se beijam na frente do detetive, que fo-
tografa o casal. Adinéia aprova o suposto namoro 
de Samuel e Suzy. Raquel comenta com Bruno que 
estranhou o comportamento de Clara. Gael mostra 
para Sophia o documento que o impede de explo-
rar a esmeraldas. Clara pede para Renato levá-la até 
Pedra Santa e Lívia não gosta. Gael leva Sophia ao 
aeroporto. Clara pede para Josafá não entregar as 
terras para Sophia. Lívia conta para Gael que Clara 
foi para Pedra Santa com Renato. Gael bate com o 
carro e não consegue ir atrás de Clara. Elizabeth se 
emociona ao saber que seus vestidos serão produ-
zidos e sai para comemorar com Renan. Henrique 
volta para casa. Natanael mostra para o filho as 
fotos feitas pelo detetive. Henrique confronta Eli-
zabeth.

*Horóscopo
ÁRIES | Procure cumprir com as suas ativi-
dades mais importantes sem medo. Os as-
tros irradiam o seu interior de boas vibra-
ções. Não deixe de demonstrar gratidão a 
seus amigos e familiares. Momento para 
a vida em conjunto com outras pessoas.
TOURO | Este é um dia que você precisará es-
tar em paz interiormente, por isso, não deixe 
que terceiros interfiram nos seus pensamen-
tos. Dia em que sua inteligência se elevará 
devido ao bom fluxo dos astros sobre seu sig-
no. Procure compreender melhor seus co-
legas de trabalho bem como os familiares.
GÊMEOS | Enfrentar a vida prudentemen-
te é vantajoso. Procure analisar o terreno 
onde você pisa. Dia benéfico para cuidar de 
assuntos financeiros e sociais. Pessoas ami-
gas haverão de lhe proporcionar alegrias. 
Aguarde boas notícias de parentes afastados.
CÂNCER | Evite decisões importantes, pois 
você poderá ser prejudicado por pessoas que 
podem não conseguir acompanhar os seus 
pensamentos. Um pequeno obstáculo, des-
gosto ou atrito passageiro poderá surpreen-
dê-lo nas primeiras horas de hoje. Esteja pre-
venido a fim de evitar qualquer complicação.
LEÃO | As boas vibrações dos astros causa-
rão algumas modificações no seu compor-
tamento, deixando-o menos tenso e mais 
alegre. Se você realizou um negócio ousado 
nos últimos dias, terá possibilidades de ou-
vir elogios e conquistar amigos influentes.
VIRGEM | Evolução de mente e do espírito está 
previsto. Evite precipitar-se ao realizar negó-
cios. No trabalho, tome cuidado com acidentes 
e com sua saúde. Não estranhe se você sentir 
vontade de modificar alguns setores de sua vida,
LIBRA | Dia neutro para os nativos de seu 
signo, com alguns imprevistos no setor fa-
miliar e profissional, mas tudo será facil-
mente resolvido. Muito cuidado com es-
cândalos, perda de reputação e tudo aquilo 
que possa prejudicá-lo de alguma forma.
ESCORPIÃO | Você está vivendo um bom pe-
ríodo, mas deverá evitar o gasto desnecessá-
rio de dinheiro e tudo que possa prejudicá-lo 
de um ou de outro modo. Medite um pouco 
sobre os seus problemas, agindo assim, você 
sentirá gradativamente, ideias novas surgirem.
SAGITÁRIO | Muito bom dia para mudar de resi-
dência ou ocupação. As coisas novas que inventar 
terá êxito e, suas ambições, sonhos e desejos se-
rão bem sucedidos. Ótimo para novas amizades e 
a vida romântica. Viver na ilusão acabará lhe de-
cepcionando quando se deparar com a realidade.
CAPRICÓRNIO  | Procure ser mais racional, 
pelo menos neste período. Mantenha-se calmo 
e tranquilo ao invés de ficar nervoso e inquie-
to por qualquer coisa que possa não lhe agra-
dar. Saiba que está vivendo uma fase bastante 
positiva. Deverá evitar qualquer ação desleal.
AQUÁRIO | Tenha grandes ambições, mas apro-
veite os pequenos prazeres que a vida a todo o 
momento nos oferece. Muito bom dia para fazer 
novas experiências psíquicas, para assinatura de 
contratos, para as diversões, prazer e vida amorosa.
PEIXES | Deverá, neste dia, tomar uma ati-
tude firme e autoconfiante quanto aos ne-
gócios e ser mais constante em seus proje-
tos e no trabalho. Êxito nos jogos, sorteios 
e na loteria. Continue a realizar as suas 
atividades sem esperar reconhecimento.


