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Viva A Diferença - Globo

ÁRIES | Criaturas ou ocorrências dispersivas
poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia.
Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho e o amor. Não faça segredo daquilo tudo que você pensa e sente
TOURO | Você vai se sentir mais fortalecido com a
atual posição dos astros. Notícias, aparentemente
exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo, deverão ser pura e simplesmente desacreditadas. Esteja alerta para o que vier. Relaxe.
GÊMEOS | Boas relações com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser esperadas para
hoje. Pode solicitar favores, e colocar em prática novas ideias. Êxito profissional e financeiro. Grandes chances em loterias. Aproveite
para renovar, com ideias novas, a sua mente.
CÂNCER | Disposição tranquila e excelente estado
mental para entabular novas coisas visando sua
melhora geral. A elevação da personalidade será
o ponto máximo de seu sucesso. Respire fundo e
enriqueça a sua mente com pensamentos positivos, assim, você estará contribuindo para a sua
felicidade e também para a felicidade dos outros.
LEÃO | Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares ou alcoólicos.
Não confie demais, também, em subordinados e estranhos. Todavia o sucesso pessoal e
a evolução da personalidade serão evidentes.
VIRGEM | Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure ser mais cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar
simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento. Fase excelente.
LIBRA | Dia em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental
divertindo-se, passeando e conhecendo novas coisas à noite. Muito bom para ao amor.
ESCORPIÃO | Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para você. Saiba tirar
proveito das mesmas que seu êxito será maior
do que ainda espera. Aproveite, pois o fluxo
astral o incentiva. Você fortalecerá a sua capacidade mental hoje, e também vai estar cheio de
atrativos em relação aos amigos e conhecidos.
SAGITÁRIO | Feliz contatos com pessoas de
posse financeira elevada e elevação de sua
condição material, é o que denota o fluxo astral de hoje. Boa disposição para o trabalho e
melhora total de saúde. O dia é ideal para se
dedicar aos trabalhos artísticos ou manuais.
CAPRICÓRNIO | Desenvolva a sua criatividade.
Nem sempre há uma influência astral tão benéfica como esta deste dia para você. Terá paz
no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos.
AQUÁRIO | Procure manter seu estado de ânimo mais calmo e otimista, neste e nos próximos
dias para que não venha a sofrer prejuízos e
embaraços. Êxito nos estudos, pesquisas e exaltação psicológica. Você poderá resolver muitos
de seus problemas, através de ideias novas.
PEIXES | Quanto mais procurar trabalhar com
otimismo melhor será suas chances hoje. Excelente às novas associações e aos negócios comerciais. Receberá boas notícias. Você deverá
receber ajuda proveniente de seu par amoroso.

Lica vai para Paris com Marta
Benê sofre com a briga entre suas amigas
e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem
para a Europa. Deco alerta Keyla sobre o
estado de Lica. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Ellen se irrita com dois
rapazes mal-educados no metrô. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen
confirma que Fio beijou Samantha e pede
um tempo ao menino. Cícero se despede
de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga
das amigas para Tato, e afirma que precisa
passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere
que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen
parte para a Campus Fest com Jota e Juca.
Lica vai para Paris com Marta
.
Tempo de Amar - Globo
Não haverá exibição da novela.
PEGA PEGA- Globo
Athaíde sai da cadeia
Eric comenta com Lourenço que desconfia
de que Athaíde possa estar protegendo alguém. Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia
se beijam, e a policial confessa ao rapaz que
não consegue esquecê-lo. Luiza conta a Eric
que Malagueta convidou Maria Pia para ir
até sua casa. Lígia demonstra a Athaíde que
tem medo de que algo de ruim lhe aconteça. Flávio aconselha Douglas sobre como
tratar Gabriel. Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio e os dois decidem
dar um tempo na relação. Eric promete a
Bebeth que irá à estreia da peça teatral de
Borges. Eric e Luiza se preparam para seguir
Malagueta e descobrir se existe relação entre ele e Maria Pia.
O Outro Lado do Paraíso - Globo
Lívia revela a Clara que não pode ter filhos
Lívia faz uma proposta para Clara e Gael.
Nádia afirma que Bruno não se casará com
Raquel. Samuel dispensa Suzy e se encontra
com um rapaz. Adinéia pede que Samuel se
case com Suzy. Elizabeth/Duda pede carona
em um posto de gasolina. Lívia confidencia
a Clara que está grávida. Duda abre uma
conta em um banco e assume de vez a nova
identidade. Nádia se surpreende ao perceber que Bruno viajou. Clara e Gael viajam
juntos. Lívia acredita que conseguiu engravidar, mas é alarme falso. Samuel convida
Suzy para jantar. Lívia se enfurece quando
Renato pergunta por Clara. Sophia afirma
a Amaral que terá as esmeraldas quando
seu neto nascer. Samuel pede Suzy em casamento. Bruno procura Raquel e a Mãe,
líder do quilombo, lhe dá um ultimato. Lívia
revela a Clara que não pode ter filhos e afirma à cunhada que também será a mãe de
seu sobrinho.
Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade das emissoras e poderão sofrer alterações em relação
aos capítulos que irão ao ar.

