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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

Marta convida Clara para morar em sua casa

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos 
de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre 
que Malu estava espionando seu celular. Clara se 
desespera por causa da atitude de Malu e im-
plora que Luís a ajude. Marta convida Clara para 
morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu che-
gam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica 
pede para encontrar MB. Lica confessa a Tina 
que beijou Deco durante uma balada. Ellen che-
ga ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

Tempo De amar - Globo

Lucerne descobre a fuga de Natália

No Rio, Vicente disfarça seus sentimentos por 
Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto 
confronta Fernão, que deduz ter sido caluniado 
por Delfina. No Rio, Tomaso consegue libertar 
Natália do cabaré, e Helena comemora. Nicota 
incentiva Maria Vitória a se envolver com Vicen-
te. Celeste conta a Conselheiro que a polícia está 
vigiando sua casa. Reinaldo propõe que Inácio se 
mude para São Vital até o dia do casamento com 
Lucinda. Lucerne desconfia da demora de Natá-
lia. Reinaldo fala com Eunice sobre Inácio. Vicen-
te afirma que ajudará Maria Vitória a encontrar 
Inácio. Alzira cobra atitude de Bernardo e Celina 
ouve. Vicente e Artur falam sobre suas paixões 
por Maria Vitória e Celina. Celina pede que Pe-
pito lhe dê o dinheiro da venda das geleias para 
pagar a dívida com François. Lucerne descobre a 
fuga de Natália e ameaça Felícia. Celeste passa 
mal, e Reinaldo decide interná-la. José Augusto 
questiona Delfina em Morros Verdes.

peGa peGa- Globo

Dom flagra Tânia com Sabine

Arlete confessa a Antônia que sabe sobre as 
provas encontradas na pasta de Eric. Maria Pia 
descobre que Mônica morou com Malagueta. 
Arlete explica à polícia como trocou o laudo do 
acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. 
Athaíde fica preocupado ao encontrar Lourenço 
em um restaurante conversando com seus anti-
gos colegas de trabalho. Sandra Helena cede ao 
jogo de sedução de Agnaldo. Antônia garante a 
Arlete que protegerá sua família se a taxista re-
velar o nome do mandante da troca de laudos. 
Luiza deixa escapar para Eric que Bebeth e Már-
cio dormiram juntos. Dom flagra Tânia com Sabi-
ne e pergunta à namorada se ela o está vigiando. 
Arlete declara que foi Athaíde quem adulterou o 
laudo do acidente de Mirella.

o ouTro LaDo Do paraíso - Globo

Clara questiona Gael sobre Sophia

Sophia finge estar indignada com a acusação de 
Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoi-
mentos de todos. Sophia pede que Vinícius deixe 
sua investigação de lado. Samuel não consegue 
dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se 
casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia 
que Sophia possa estar envolvida na morte de 
Everton. Clara questiona Gael sobre Sophia. Eli-
zabeth/Duda vai à escola de Adriana e Natanael 
ameaça a ex-nora. Inácio aconselha Samuel a 
procurar outros métodos para resolver seu pro-
blema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua 
casa. Lívia conta a Estela e Rosalinda que Renato 
ama Clara. Josafá confronta Sophia. Raquel pede 
ajuda a Clara. Sophia ofende Gael. Renato aler-
ta Clara sobre a família de Gael. Estela conta a 
Gael que Renato gosta de Clara, e o rapaz fica 
transtornado. Clara pede ajuda a Renato para 
denunciar Gael.

*Horóscopo
ÁRIES | Dia em que será notado onde compa-
recer, sua reputação será elevada e seus ideais 
e ações deverão ser seguidas por pessoas que 
vivem a sua volta. Mas, para que tudo isso acon-
teça, siga e dependa da sua própria capacidade.
TOURO | Você deverá evitar acidentes, negó-
cios arriscados e não crer em falsas notícias e 
boatos maldosos. As vibrações dos astros en-
chem a sua mente de energia e coragem para 
partir em busca do desconhecido e para a re-
novação de seu estado emocional interior.
GÊMEOS | Muita atividade profissional e êxi-
to nos negócios e novos empreendimen-
tos sociais, estão previstos para você nes-
te dia. Ótimo estado mental o que lhe dará 
mais rapidez ao ter que tomar decisões im-
portantes. Procure mentalizar a cor viole-
ta quando se sentir indeciso ou precipitado
CÂNCER | Algumas perturbações passageiras 
com os filhos estão previstas hoje. Haja com cal-
ma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. 
Melhora da saúde e das chances gerais, espe-
cialmente no trabalho. Cuidado para não deixar 
a sua mente fantasiar demais o seu dia- a- dia.
LEÃO | Muita disposição, otimismo e com-
preensão para com os outros. Assim estará 
você neste dia que tem tudo para lhe ser ma-
ravilhoso. Mas evite estragar tudo isso por 
causa do ciúme e do orgulho exagerado. Você 
pode mostrar interesse por novos romances.
VIRGEM | Dia em que terá sucesso em tudo que 
esta relacionada com o ensino e a educação 
de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. 
Forte tendência à especulação e muito sucesso 
nos negócios. Excelente ao amor e às viagens.
LIBRA | Bom dia para iniciar negócios relacio-
nados com a indústria, e propriedades. Con-
tudo, não deixe de olhar e zelar pelo bem de 
seus familiares e não fuja das suas responsabi-
lidades e problemas. Respire fundo e enrique-
ça a sua mente com pensamentos positivos,
ESCORPIÃO  | Evite desavenças, questões e de-
sarmonias na vida doméstica. Por outro lado, 
terá sucesso nos negócios relacionados com 
minas, construção e com metais de um modo 
geral e será bem sucedido profissionalmente. 
Não pretenda que todos pensem iguais a você.
SAGITÁRIO | Deverá evitar discussão, atri-
tos e disputas com autoridades, com pessoas 
de boa disposição e com seus inimigos de-
clarados e rivais. Por outro lado, o dia pro-
mete êxito em novas associações. Preste 
atenção às pessoas que possa vir a conhecer 
hoje para não se deixar enganar facilmente.
CAPRICÓRNIO | Você vai se sentir mais for-
talecido com a atual posição dos astros. Pen-
se no seu êxito e não dê importância a boa-
tos e impressões negativas. Você atravessa 
um bom período material do ano e poderá 
progredir muito através do próprio esforço.
AQUÁRIO | Melhores oportunidades gerais. O dia 
é favorável para consultas a médicos ou dentis-
tas. Evite discutir ou brigar com pessoas amigas. 
Você fortalecerá a sua capacidade mental hoje.
PEIXES | A posição dos planetas é ótima para 
compra e venda de propriedades, e para cons-
truir casa própria se ainda não tem. Ótimo para o 
amor, mas cuidado em seu ambiente de trabalho. 
Atrativos em relação aos amigos e conhecidos.


