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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

Aldo expulsa Tato de casa

Tato e Aldo brigam. Keyla espera por notícias de 
Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha ob-
serva o casal se beijando. Ellen combina as aulas 
com Fio. Juca convence Jota a convidar Ellen para 
jogar com eles. Deco responde a mensagem de 
Keyla, e ela liga para ele. Ellen sugere a Roney que 
sua avó trabalhe na lanchonete. Mitsuko critica o 
clipe de Tina e reclama de seu comportamento. 
Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de 
segurança do colégio e decidem criar um comitê de 
alunos para falar com os pais e professores. K2 usa 
Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma 
no rosto de Tato e fica preocupado. Tato tenta con-
versar com Aldo, mas o pai expulsa o filho de casa e 
pega todo o seu dinheiro.

nOVO MUnDO - Globo

Sebastião manda prender Libério

Joaquim e Bonifácio acodem Leopoldina. Anna fica 
atenta a uma carta que Thomas recebe. Bonifácio e 
Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou as 
cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova 
contra Thomas. Fred amarra Elvira no mastro do 
navio. Hugo tenta enganar Germana. Diara pede 
ajuda a Matias para encontrar Wolfgang. Bonifácio 
comunica a Dom Pedro que as cartas de Domitila 
foram entregues a Leopoldina. Joaquim entra na 
casa de Thomas, e Anna entrega a ele a carta que 
pegou do marido. Germana informa a Licurgo que 
eles estão sendo roubados por Hugo. Greta muda 
a arrumação da casa e afirma a Diara que a casa 
de Wolfgang agora é dela. Dom Pedro tenta se des-
culpar com Leopoldina. Sebastião invade o jornal e 
manda prender Libério.

PeGa PeGa- Globo

Tânia mente para Luiza

Antônia pede a Nelito que não conte nada a nin-
guém sobre a investigação. Tânia mente para Luiza 
ao dizer que Eric e Sandra subiram de mãos dadas 
no elevador. Douglas avisa a Elias e a Xavier que 
Domênico gostaria de conversar com eles na de-
legacia. Douglas diz a Luiza que não quer subir no 
palco. Douglas fica arrasado ao ser indagado por 
Luiza sobre Eric e Sandra Helena. Dom convida Díl-
son para um coquetel do hotel. Luiza pede um tem-
po para Eric. Sabine aceita o convite de Malagueta 
para almoçar. Malagueta conta a Maria Pia sobre a 
briga de Luiza com Eric. Nelito informa a Antônia 
que eles terão que dormir fora de casa por causa de 
um vazamento de gás. Júlio convida Antônia para 
ficar em sua casa e percebe que ela está estranha 
com ele.

a fOrça DO QUerer - Globo

Junqueira vê Caio e Bibi se beijando

Zeca fica animado com a possibilidade de Ritinha 
ser presa e conta para Jeiza. Garcia observa Hele-
ninha e Caio discutindo sobre o tema da reunião 
em família. Zeca e Jeiza se beijam. Junqueira vê 
Caio e Bibi se beijando e conta para Heleninha. Bibi 
confirma a Aurora que a volta de Caio mexeu com 
ela. Jeiza e Zeca se amam. Jeiza vai com Alan para 
o aeroporto. Silvana procura Mira e descobre que o 
endereço dela é falso. Heleninha diz a Bibi para se 
afastar de Caio. Irene fala para a comparsa se man-
ter afastada do escritório até ela voltar de viagem. 
Silvana avisa a Dita que irá a um cassino clandesti-
no no subúrbio. Ivana confidencia a Joyce sobre as 
mudanças que acontecerão com ela. Eugênio ques-
tiona Ruy sobre Leandro. Silvana inventa uma des-
culpa para pegar dinheiro com Eurico. Caio entre-
ga o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta 
dela. Aurora insiste para Bibi dizer a verdade sobre 
o incêndio para Caio. Bibi reclama de ver Rubinho 
conversar com uma mulher. Caio se decepciona 
com Bibi. Começa a reunião na casa de Heleninha. 
Cibele pega o resultado do DNA de Ruyzinho.

*Horóscopo
ÁRIES | Fase em que receberá benefí-
cios inesperados conseguirá atrair a sim-
patia dos outros e será muito feliz, em 
sua vida familiar, amorosa e será bem 
sucedido profissional e financeiramen-
te. Viagem e contatos pessoais propícios.
TOURO | Você está vivendo um dos me-
lhores períodos do ano em todos os sen-
tidos, mas deverá evitar o gasto desne-
cessário de dinheiro e tudo que possa 
prejudicá-lo de um ou de outro modo.
GÊMEOS | Pense no seu êxito e não dê 
importância aos boatos e impressões ne-
gativas. Atravessa um bom período ma-
terial do ano. Poderá progredir mui-
to através do próprio esforço. Pessoas 
alegres e expansivas podem alegrar você.
CÂNCER | Grandes possibilidades de su-
cesso estão ao seu redor. Procure ser mais 
amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro 
e conquistar simpatias. Possibilidades de 
ganho na loteria ou ter sua situação mu-
dada para melhor a qualquer momento.
LEÃO | Excelente fase aos novos em-
preendimentos e bons lucros na compra 
e venda de bens móveis e imóveis. No-
vas amizades poderão alertá-lo em al-
gum sentido. Sucesso em diversões e na 
vida romântica. Você receberá elogios.
VIRGEM | Muita produção profissional e mui-
ta facilidade para arranjar empréstimos de 
dinheiro para solucionar suas dificuldades fi-
nanceiras. No transcorrer do período, procure 
controlar mais sua alimentação. Evite irritar-se.
LIBRA | Disposição um tanto quanto pre-
cipitada. Tendência ao nervosismo e as 
ações mais violentas, estão previstas 
para você. Evite tais coisas para que pos-
sa coordenar melhor sua vida. Êxito em 
assuntos ocultos. Procure se organizar.
ESCORPIÃO | Com energia mental, com 
otimismo, realizará muito neste período, 
principalmente no que possa contar com a 
colaboração de pessoas amigas. Evite atra-
sos na execução de tarefas importantes. 
Não faça promessas que não possa cumprir.
SAGITÁRIO | Muita disposição, otimis-
mo e compreensão para com os outros. 
Assim estará você neste momento que 
tem tudo para ser muito bom. Mas evi-
te estragar tudo isso por causa do orgu-
lho pessoal. Procure deixar as fantasias 
de lado e coloque em prática suas ideias.
CAPRICÓRNIO | Poderá ter algumas de-
cepções, neste período. Maiores serão suas 
chances de sucesso profissional, social e 
para articulações de novos planos. Bom 
para o amor. Não permita que o momento 
seja desperdiçado apenas com futilidades.
AQUÁRIO | Trate de seus assuntos pessoais 
e financeiros com o máximo de cuidado, pois 
qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios 
prejuízos. As coisas só irão se encaixar se você 
se organizar dentro de suas possibilidades.
PEIXES | Indícios de bons contatos com 
pessoas idosas e bom nível financeiro e ma-
terial. Aproveite a oportunidade para tirar 
alguma lição. Forte magnetismo pessoal. 
Procure rever as pessoas amigas e mos-
tre o quanto você se preocupa com elas.


