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NOVELAS

Diversão

MALHAÇÃO
(rede Globo) 

Maria Alice e Alex implicam um com 
o outro. Alex comenta com Hugo que 
desconfia das intenções de Leandro 
com Maria Alice. Paulo observa o 
entrosamento de Garoto no Le Kebek. 
Gabriela revela a Paulo que Rafael 
lhe deu um beijo e o casal discute no 
restaurante. Leandro chega tarde em 
casa e Tom questiona o filho. Leandro 
se desculpa com Maria Alice por ter 
desmarcado o encontro novamente 
e Alex fica intrigado. Jade afirma a 
Michael que foi Érico quem roubou o 
dinheiro de Isadora. Leandro erra seus 
passos durante o ensaio de dança e 
Priscila nota. Priscila questiona Lean-
dro sobre o trabalho que indicou ao 
menino. Jade beija Tito. Rafael e Ga-
briela conversam sobre suas mágoas 
do passado.

ÁRIES (de 21/3 a 20/4)
É hora de se dedicar mais ao serviço e 
colocar as mãos na massa. Porém, preste 
atenção aos detalhes para não deixar 
nada escapar. Há risco de pintar briga no 
namoro.

TOURO (de 21/4 a 20/5)
A tentação de sair do orçamento pode 
crescer. A boa notícia é que Vênus aben-
çoa suas finanças -- aproveite qualquer 
chance de encher o bolso! No romance, 
mantenha o ciúme sob controle

GÊMEOS (de 21/5 a 20/6)
A relação com os familiares ganha des-
taque hoje, mas se o clima ficar tenso, 
aposte na diplomacia para melhorar as 
coisas. Com um bom papo, a vida amorosa 
só tem a ganhar. 

CÂNCER (de 21/6 a 21/7)
Pode se dar bem ao lidar com dinheiro, 
mas evite gastar o que receber fazendo 
compras por impulso. Pode ter problemas 
com fofocas. A vida conjugal ganha a pro-
teção das estrelas.

HORÓSCOPO

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12)
Embora sua ambição tenha tudo para 
crescer, vai ser preciso dobrar a atenção 
no trabalho. Um colega pode trair sua 
confiança ou tentar te passar para trás. 
Muito romantismo na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 20/1)
Graças a Vênus, será mais fácil concentrar 
a atenção no serviço. Porém, redobre a 
atenção com os prazos e evite deixar as 
tarefas para o último minuto. Paquera 
com colega pode virar algo mais.

AQUÁRIO (de 21/1 a 19/2)
Não será complicado se entender com os 
colegas, mas podem surgir atritos com 
chefe. Se agir nos bastidores, sem fazer 
muito alarde, vai se sair melhor. O namoro 
está protegido.

PEIXES (de 20/2 a 20/3)
Será mais fácil se dedicar ao serviço logo 
cedo, embora tenha que redobrar o esforço 
para não perder a concentração. O ciúme 
ou a presença de um ex-amor pode causar 
confusão na vida a dois.

 LEÃO (de 22/7 a 22/8)
O astral é favorável para lidar com as 
finanças -- faça as contas e organize pa-
gamentos. Pode receber boas novas sobre 
a saúde de um parente. Vênus traz mais 
companheirismo ao romance

VIRGEM (de 23/8 a 22/9)
Bom momento para concentrar a atenção 
na carreira e batalhar por algo melhor. 
Só evite bater de frente com a chefia. 
Um amor à primeira vista pode fazer seu 
coração bater mais forte.

LIBRA (de 23/9 a 22/10)
Se tem planos para comprar a casa pró-
pria, vai contar com a bênção dos astros. 
Mas não é o melhor momento para pedir 
ou emprestar dinheiro a um amigo. Vida 
amorosa protegida.

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11)
Hoje, há sinal de desgaste em algumas ami-
zades e uma briga não está descartada. Mas 
você pode contornar o clima tenso se investir 
no diálogo. Use sua sensualidade para fisgar 
quem deseja.

ORGULHO E PAIXÃO
(rede Globo) 

Lorde Williamson e Charlotte se 
preparam para encontrar Darcy 
no Brasil. Ernesto e Ema pro-
vocam um ao outro. Felisberto 
estranha a ausência de Lídia, 
e Mariana acredita saber onde 
a irmã está. Uirapuru teme as 
ameaças do Motoqueiro Verme-
lho e se afasta de Lídia. Julieta 
queima os pertences de Camilo. 
Felisberto castiga Lídia. Ludmila 
convida Januário para acompa-
nhá-la ao Vale do Café. Virgílio 
afirma a Gaetano que ficará com 
Xavier. Susana recruta Olegário 
para afastar Elisabeta de Darcy. 
Camilo, Darcy, Jane, Elisabeta, 
Ludmila e Januário chegam à 
casa dos Benedito. Darcy pede 
Elisabeta em casamento..

DEUS SALVE O REI
(rede Globo) 

Rodolfo promete a Lucrécia uma 
doação para o convento. Lucrécia, 
Heráclito e Latrine se hospedam 
na taverna de Matilda. Catarina 
deduz que Virgílio esteja com 
Amália. Afonso é ironizado pelo 
feitor da pedreira quando chega 
ao local. Diana confessa a Catarina 
que contou a Virgílio sobre o pa-
radeiro de Amália. Rodolfo avisa 
aos conselheiros que Lucrécia não 
pode saber que eles estão falidos. 
Ístvan convida Glória para colher 
flores no bosque. Afonso encontra 
Constantino preso na pedreira. 
Virgílio fica apreensivo ao ser 
abordado por Delano e Catarina.
troca de um melhor acordo comer-
cial entre o reino de Montemor e 
Lastrilha.

marieta Severo

(Sofia)

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
(rede Globo) 

Patrick repreende Clara por confrontar 
Sophia. Patrick revela a Beth que a vida 
de Clara está em risco. Adriana diz a 
Renan que deseja ajudar Beth com sua 
grife. Sophia garante a Zé Victor que o 
recompensará para eliminar a possível 
testemunha de Clara. Tônia compra o 
consultório de Renato com o dinheiro 
dado por Zé Victor. Nádia presenteia 
Raquel com o vestido de noiva para o 
casamento com Bruno. Adinéia manipula 
Cido para afastá-lo de Samuel. A Grande 
Mãe do quilombo cuida de Mariano. 
Patrick explica seu plano contra Sophia 
para Clara e Gael.
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