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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

Keyla anuncia que teme pela sua saúde

Ellen desabafa com as amigas sobre os últimos 
eventos que passou. Jota anuncia a Ellen que o 
robô foi selecionado para o festival de tecnologia. 
Ellen teme que Malu não permita a viagem para 
o festival. Nena presenteia a filha com um antigo 
relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colé-
gio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca 
ficam indignados. Jota decide promover um arre-
cadamento virtual para custear a viagem de Ellen. 
Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca 
humilham Ellen, que se recompõe e luta por seus 
direitos. Os alunos contribuem com a viagem de 
Ellen. Júlia e Bianca descobrem que Samantha bei-
jou Fio. Keyla anuncia às amigas que teme por seu 
estado de saúde.

Tempo De amar - Globo

Fernão trama contra José Augusto

Em Morros Verdes, Delfina despista as desconfian-
ças de José Augusto e repreende Tereza por sua 
aproximação com Fernão. Fernão trama contra 
José Augusto e Moniz não gosta. No Rio, Conselhei-
ro teme que Odete o tenha ouvido falar de Celes-
te. Reinaldo e Eunice se beijam. Inácio parte para 
São Vital. Vicente leva Maria Vitória a São Vital à 
procura de pistas sobre Inácio. Alzira teme o esta-
do de saúde de Celeste e Bernardo a consola. Gil-
berte vai à confeitaria e Tomaso, Helena e Natália 
se escondem. Giuseppe se interessa por Gilberte. 
Olímpia sofre ao pensar em Edgar, que diz a Hans 
que decidiu esquecer a amada. Celeste implora a 
Conselheiro que não cancele seu recital. Em Mor-
ros Verdes, José Augusto contrata Angélica como 
babá de Mariana, e Delfina se incomoda. Tereza 
pede que Fernão a ajude a impedir seu casamento 
com Macário. Maria Vitória chega à casa de Reinal-
do em São Vital.

peGa peGa- Globo

Lourenço dá voz de prisão a Athaíde

Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão 
tramando para separá-lo da família biológica. Jú-
lio promete a Arlete que ficará a seu lado. Arlete 
pede a Pedrinho para confiar nela. Dom não aceita 
as explicações de Tânia e termina o namoro com a 
camareira. Sabine confirma a Eric que tem um rela-
cionamento com Malagueta. Madalena diz a Dom 
e Dílson que está pensando em se reaproximar de 
Cristóvão. Eric avisa a Maria Pia que demitirá Mala-
gueta. Athaíde desconfia de Lourenço, que alerta o 
delegado. Cristóvão se emociona quando Madale-
na o convida para morar com ela. Maria Pia avisa a 
Malagueta que Eric planeja dispensá-lo. Lourenço 
revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a 
Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já 
apreendido por Antônia e Domênico.

o ouTro LaDo Do paraíso - Globo

Clara descobre que está grávida

Clara explica seu plano para Renato e deixa o hos-
pital com Gael. Elizabeth/Duda ameaça se atirar de 
um morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abrigo. Clara 
sente enjoo novamente. Mercedes diz a Josafá que 
já não pode se afastar de sua missão e promete cui-
dar do amigo. Caetana faz seu testamento. Josafá 
avisa a Leandra sobre a morte de Everton. Nádia 
inventa para Bruno que Raquel pediu demissão, e 
Diego afirma que foi armação da mãe. Samuel fica 
com Suzy. Clara passa mal e pede ajuda a Lívia, que 
convoca Tônia para atender a cunhada. Clara desco-
bre que está grávida. Elizabeth/Duda se embriaga e 
Eliseu se preocupa. Bruno vai atrás de Raquel. Clara 
desiste de seu plano e avisa Renato. Lívia propõe 
ter um filho com Renato. Lívia é advertida pela po-
lícia por atentado ao pudor. Gael comemora com 
Clara a notícia de sua gravidez.

*Horóscopo
ÁRIES | Dia em que deverá tomar muito cui-
dado com escritos e ao assumir compro-
missos. Verifique antes suas condições. A 
saúde, nesta fase, necessita de maior aten-
ção, bem como o campo profissional social.
TOURO  | Procure métodos originais para conse-
guir o que lhe parece difícil, sejam os objetivos 
financeiros ou de ordem doméstica. Organize o 
seu programa de pagamentos e recebimentos. 
Lembre-se que os bons resultados dependem da 
maneira como você resolve os seus problemas.
GÊMEOS | Livre-se de suas preocupações to-
mando atitudes positivas para solucioná-las. 
O dia se apresenta positivo aos negócios arris-
cados e as empresas precipitadas. Os astros 
estarão regendo hoje as atividades artísticas 
e aguçando a sua sensibilidade. Aproveite as 
boas vibrações e desperte o seu lado criativo.
CÂNCER  | A elevação de sua inteligência será 
evidente neste dia em que os astros estarão 
favoráveis a você. Todavia, deverá evitar atri-
tos e discussões e tudo que possa de algum 
modo, prejudicá-lo, física, mental e moralmente.
LEÃO | Dia em que receberá o auxílio de pes-
soas de posição superior. Sua moral deve-
rá ser exaltada, bem como suas qualidades 
mentais e profissionais. Todavia, cuide bem 
do seu dinheiro e fale somente a verdade.
VIRGEM | Momento em que deverá tomar 
cuidado com estranhos, novas amizades, vi-
zinhos e pessoas que não são de sua inteira 
confiança. Só viaje se for de muita necessi-
dade. Evite excessos. Você poderá encon-
trar boas soluções para os seus problemas.
LIBRA  | Dia em que fará muitas relações, 
mas poucas amizades sinceras e leais. Por 
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a 
partir de amanhã, entrará em uma desfavo-
rável e difícil. Se você pretende se associar a 
alguém, este pode ser considerado o dia ideal.
ESCORPIÃO | Novos planos para sua elevação de 
cargo e de conhecimentos profissionais deverão 
ser estudados agora. De resto, a influência será 
ótima na vida amorosa e familiar. O dia promete 
ser positivo também em tudo o que tiver de pen-
sar de mais sério, e para solução de problemas 
que possam estar lhe afetando há algum tempo.
SAGITÁRIO | Ótimo dia para obter a colabora-
ção de outras pessoas para mudar a sua vida 
para melhor. Contudo, seja mais determinado 
e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos 
contatos sociais, às novas amizades e ao amor.
CAPRICÓRNIO | Sua irritação não solucio-
nará problema algum. Dia que deverá pres-
tar mais atenção em tudo que fizer, pois 
está predisposto a ter aborrecimentos e pre-
juízos. Sua personalidade se exaltará, bem 
como as chances de sucesso profissional.
AQUÁRIO | Você estará mais interessado pelo 
ocultismo ou experiências intelectuais. Fluxo 
astral dos mais propícios a todos os seus inte-
resses materiais e profissionais. Esforce-se o 
mais que puder que conseguirá realizar todos 
os seus anseios e desejos. Ótimo para viagens.
PEIXES | Dia dos mais afortunados. Realizará 
boa parte de seus sonhos, anseios e desejo e 
viverá momentos felizes ao lado da pessoa ama-
da e dos familiares. Se estudante, as provas e 
exames serão realizadas de modo mais fáceis.


