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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

Benê anuncia que seu pai voltou para casa

Keyla relata os acontecimentos de sua sema-
na para as amigas. Dóris convoca Keyla para 
voltar às aulas. Deco teme ficar com Tonico 
sozinho e Tato o provoca. Keyla não consegue 
ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. 
Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com 
Tonico e o rapaz se magoa. Keyla conta às 
amigas seus sonhos com Tato e Deco e seu fu-
turo com os dois. Tato e Deco discutem pela 
educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é 
a responsável pelo menino. As amigas para-
benizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que 
seu pai voltou para casa.

Tempo De amar - Globo

Lucinda procura Maria Vitória

Em São Vital, Gregório despista Maria Vitória 
e afirma não conhecer Inácio. Em Morros Ver-
des, Macário visita José Augusto, mas deixa a 
Quinta ao perceber Tereza incomodada com 
sua presença. Tereza garante a Delfina que 
não se casará com Macário. No Rio, Lucinda 
recebe os documentos de Inácio de Portu-
gal. Emília e Lucinda se desentendem. Artur 
passeia com Celina, que sofre pelo estado de 
saúde de Celeste. Reinaldo alerta Conselheiro 
para o perigo que o recital significa para Ce-
leste. Pepito entrega a Alzira o dinheiro que 
conseguiu com a venda das geleias. Teodoro 
pede que Bernardo prejudique Reinaldo em 
troca de dinheiro. Lucinda orienta Gregório a 
impedir que pessoas se aproximem de Inácio. 
Helena desabafa com Natália sua raiva contra 
Gilberte. Gilberte diz a Felícia que se interes-
sou por Giuseppe. Em Morros Verdes, Delfina 
faz compras com Angélica. José Augusto arma 
para instalar Henriqueta em Morros Verdes. 
Delfina ouve Irmã Imaculada a maldizer para 
Padre João. No Rio, Olímpia decide ir atrás de 
Edgar. Lucinda procura Maria Vitória.

peGa peGa- Globo

Eric acusa Athaíde

Lourenço fica frustrado ao ver a Polícia Civil 
prender Athaíde. Lígia avisa a Maria Pia que 
Athaíde foi preso. Madalena diz a Cristóvão 
que deseja voltar a ser uma família. Luiza elo-
gia a loja de Pedrinho. Antônia mostra a Athaí-
de a gravação feita por Arlete, que comprova 
que ele foi o mandante da troca do laudo do 
acidente de Mirella. Márcio comenta com 
Bebeth que estranhou o comportamento de 
Eric. Antônia manda Arlete ficar em casa, por 
medida de segurança. Lígia passa mal e pede 
a Maria Pia que a leve para o hospital. Eric 
acusa Athaíde de ter colocado os documentos 
em sua pasta, e pergunta ao ex-desembarga-
dor se ele provocou o acidente de Mirella.

o ouTro LaDo Do paraíso - Globo

Gael promete a Clara mudar seu comporta-
mento

Gael promete a Clara mudar seu comporta-
mento. Lívia é presa e Sophia e Gael vão à 
delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que 
terá um filho, mesmo sem casar. Estela ouve 
quando Lívia discute com Sophia e diz que a 
mãe não gosta dela. Eliseu tenta convencer 
Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele. 
Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra 
Raquel e reafirma seu pedido de casamento. 
Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejei-
ção de Sophia. Sophia questiona Lívia sobre 
as intenções de Renato. Caetana faz seu testa-
mento e alerta Leandra sobre seu sócio miste-
rioso. Eliseu cuida de Elizabeth/Duda. Josafá 
comemora a gravidez de Clara. Mercedes e 
Renato apoiam Caetana, que parte com sua 
filha. Mercedes aconselha Clara a se separar 
de Gael.

*Horóscopo
ÁRIES | Excelente aspecto astral às experiên-
cias psíquicas e ao aumento e evolução de sua 
inteligência e conhecimentos. Se você trabalhar 
junto aos meios artísticos, pode esperar uma 
surpresa agradável, proveniente dos superiores.
TOURO | Benéfica influência astral para tratar 
de questões sociais pendentes, para lucrar em 
negócios iniciados anteriormente e para a sua 
prosperidade profissional. Disputas no lar deve-
rão ser evitadas. Os astros indicam que alguma 
sensação de insegurança poderá aborrecer você.
GÊMEOS | Não é dia propício aos negócios ar-
riscados ou novos. Mas por outro lado, o fluxo 
deverá elevar sua inteligência e seu estado de 
saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terre-
no profissional e amoroso. Procure fazer algo 
diferente, fugindo assim da sua rotina diária.
CÂNCER | Negativo fluxo astral às mudan-
ças de emprego, atividades ou de residên-
cia. Tendência à depressão psíquica o que 
viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 
em todos os sentidos. Você deve ser mais 
prático em tudo o que for realizar, evitan-
do preocupar-se com os detalhes das coisas.
LEÃO | Hoje, você poderá ter uma ideia bri-
lhante e promissora. Mas, somente a colo-
que em prática quando tiver certeza de uma 
boa chance. Continue cauteloso com seu di-
nheiro e seu trabalho. Faça exercícios por 
quinze minutos e se sentirá mais disposto.
VIRGEM | Evite, neste dia, questões com vi-
zinhos e a pressa. Os amigos leais o ajuda-
rão em qualquer dificuldade e conseguirá 
realizar boa parte de seus anseios e dese-
jos. Ótimo para o amor e o trabalho. Você 
se sentirá muito seguro sentimentalmente.
LIBRA | Você pode fazer compras ou ven-
das lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. 
Atividade brilhante na vida social, esportiva 
intelectual e administrativa. Aproveite para 
fazer declarações amorosas ou iniciar aque-
les antigos projetos há tempos guardados.
ESCORPIÃO | Você está vivendo um dia 
que muito o favorece. Faça tudo para evi-
tar atritos, discussões e cenas de ciúme. 
Boas notícias à tarde e novos conhecimen-
tos com bons resultados para o futuro. 
SAGITÁRIO | Muito bom aspecto astral para 
lucrar em negócios que há muito iniciou e 
para ser bem sucedido profissionalmente 
através da influência de colegas de trabalho. 
O fluxo planetário está muito positivo para 
o amor e para os relacionamentos íntimos.
CAPRICÓRNIO | O seu lado prático e realista 
estarão muito aguçados neste dia. Hoje você 
será beneficiado no plano social, pois terá 
as melhores influências que poderia esperar. 
Uma notícia vinda por correio, por telefone 
ou por qualquer outro meio de comunica-
ção, o deixará muito contente, muito otimista.
AQUÁRIO | Dia um tanto quanto agitado 
para você, mas, para que tudo saia bem, de-
verá tomar uma atitude otimista e inteligen-
te e evitar o nervosismo que de nada adian-
ta. Sucesso com o sexo oposto e em viagens. 
O momento é propício para reconciliações.
PEIXES | Deverá dar mais atenção à possibi-
lidade de fazer novos e proveitosos contatos 
pessoais, associar-se a alguém e absorver as 
oportunidades que surgirem. Visite pessoas in-
fluentes e traduza em termos práticos suas ideias.


