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Diversão
NOVELAS
MALHAÇÃO
REDE GLOBO
Ta t o s e e n t r i s t e c e e
deixa a lanchonete de
Ro n e y. Ti n a e A n d e r s o n
decidem dar um tempo. Tina envia uma
mensagem para Anderson em japonês.
Guto se surpreende ao ver Benê chegar
para o ensaio da banda. Deco afirma a
Keyla e Roney que deseja registrar
Tonico em seu nome. Tato sofre e K2
tenta consolá-lo. Ellen descobre que Fio
é professor de dança de salão de Das
Dores. Noboru aconselha Tina a não
desistir de sua paixão por Anderson.
Benê questiona Guto sobre a relação
dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla
vê Tato beijar K2.

NOVO MUNDO
REDE GLOBO
Sebastião acusa Chalaça de
ser cúmplice de Dom João,
e Dom Pedro o questiona.
Wolfgang pergunta a Greta sobre a
morte de seu marido. Chalaça confirma
a existência de um filho ilegítimo de
Dom João, e Sebastião afirma que ele
deve ser o verdadeiro Príncipe Regente
do Brasil. Thomas conspira contra Dom
Pedro com os políticos na festa. Greta
garante a Wolfgang que não matou seu
marido. Elvira procura por Hugo na
taberna. Hugo revela sua suposta

SETE ERROS

CAÇA PALAVRAS

história para Dom Pedro. Leopoldina
expulsa Thomas do palácio. Joaquim leva
Amália ao palácio. Greta afirma que não
deixará Wolfgang contar o que sabe
sobre ela para Ferdinando. Licurgo,
Germana e Elvira se surpreendem com
a notícia de que Hugo é filho de Dom
João. Domitila escreve uma carta para
Dom Pedro. Germana desconfia quando
Elvira diz que se casará com Hugo. Amália
chega ao palácio.

PEGA PEGA
REDE GLOBO
Dom avisa a Sabine que ela
sempre será sua mãe.
Malagueta
tenta
tranquilizar
Agnaldo.
Adriano
pergunta a Sabine quando ela revelará
a Dom sobre seu estado de saúde.
Prazeres mostra a casa para Timóteo.
Sergio entrega a Luiza o processo do
acidente de Mirella. Prazeres avisa a
Júlio que está fazendo o curso com
Pedrinho. Pedrinho não aceita as
desculpas de Júlio e humilha o garçom.
Malagueta avisa a Mônica que ela terá
que sair de sua casa e propõe arrumar
um emprego no Carioca Palace.
Pedrinho e Arlete discutem. Antônia
diz a Domênico que gosta dele como
amiga. Domênico pede a Júlio que fique
longe de Antônia. Malagueta dá a
documentação falsa a Mônica e manda
ela se apresentar a Douglas para o
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emprego. Luiza diz a Douglas que
alguém furtou as fotos do processo de
Mirella.

CARINHA DE ANJO

SBT

A FORÇA DO
QUERER
(REDE GLOBO)
Ivana não consegue
contar a Joyce e
Eugênio sobre sua transição e diz a
Simone que se afastará de casa por
um tempo. Silvana disfarça seu jogo
no computador para Simone. Ivana
se abriga na casa de Nonato. Bibi
pede que Rubinho retire as acusações
contra Zeca. Cibele promete a Ruy
que descobrirá o que Ivana está
tomando. Ivana conversa com Nonato
sobre seu amor por Cláudio. Edinalva
elogia Abel. Jeiza desconfia do
comportamento de Zeca, que lembra
de Ritinha. Silvana proíbe Nonato de
pegar os pertences de Eurico de sua
casa. Zu questiona Ritinha se ela está
traindo Ruy com Zeca. Irene invade
o carro de Eugênio.

Carol Duarte
(Ivana)

Silvero Pereira
(Nonato)

André contrata Diana e
explica que ela só poderá
folgar durante a semana.
Dulce Maria conversa com a Madre
Superiora e diz que acha que Cecília e
Gustavo precisam de um empurrão para
ficarem juntos. A carinha de anjo pede
auxílio para a religiosa, que diz não
poder fazer nada quanto a isso. Madre
Superiora e Inácio mostram todas as
instalações do internato religioso para o
Padre Fábio de Melo no dia seguinte.
Haydee muda o visual para aparecer mais
jovem. Noemia tenta falar com Haydee,
mas as duas não se entendem. Verônica
avisa que Noemia insiste para que a
reunião seja na piscina e que Gustavo e
Cristóvão vão de roupa de banho.
Gustavo diz que levará Dulce Maria e
Verônica se oferece para fazer companhia
para Cristóvão. Padre Fábio de Melo vai
até a casa de Diana e Inácio para tomar
café e conhece a família. Mais tarde, o
Padre pergunta se a Madre Superiora
autoriza que ele a gravar um videoclipe
no internato com participação da noviça
Fabiana. Madre Superiora fica feliz e
autoriza a filmagem. Fabiana fica feliz
com o convite e desmaia de alegria.

HORÓSCOPO
ÁRIES (DE 21/3 A 20/4)

CÂNCER (DE 21/6 A 21/7)

LIBRA (DE 23/9 A 22/10)

CAPRICÓRNIO (DE 22/12 A 20/1)

Pode ser você ou o seu par com um
comportamento mais errático, mas isso
não é necessariamente grave se vocês
se permitirem mais independência. Isso
pode ser bom para liberar tensões.

Talvez se estranhe um pouco na própria
pele, mas é melhor não mexer no visual,
sob risco de se arrepender. Hoje você
está mais caprichosa. Nada de grude!
Viva uma nova sensação.

A Lua em Libra e sua regente Vênus em
ângulo tenso com Urano sinalizam forte
desejo de quebrar padrões, mas sem
perder o conforto. E se a demanda vier
do outro? Temperança e elegância.

Nem tudo será bem recebido no
trabalho, ainda mais se fugir ao padrão.
Você que sabe se vai testar a
receptividade. No campo das relações,
desencontros e instabilidades. Dê tempo
e espaço.

TOURO (DE 21/4 A 20/5)

LEÃO (DE 22/7 A 22/8)

ESCORPIÃO (DE 23/10 A 21/11)

AQUÁRIO (DE 21/1 A 19/2)

Não apenas um jeito de sentir diferente,
mas de expressar diferente. É um novo
modo de ser se inscrevendo em você.
Mas faça-o com charme e coração, sem
prejuízo para as relações.

Melhor não nutrir expectativas e nem
ficar refém da opinião dos outros. Um
pouco mais de autonomia e desenvoltura
é desejável, além da disposição para
experimentar novidades.

Idealização no amor e desejo de fuga da
rotina. O dia é mais para devaneios que
para
atividades
que
exijam
concentração. Nisso pode ser mais difícil
se expressar e chegar a acordos.

Romper padrões é com você mesma; o
problema é esbarrar nas fragilidades.
Compreenda a sua necessidade de sair
um pouco da rotina: viagens geográficas
e mentais servirão ao propósito.

GÊMEOS (DE 21/5 A 20/6)

VIRGEM (DE 23/8 A 22/9)

SAGITÁRIO (DE 22/11 A 21/12)

PEIXES (DE 20/2 A 20/3)

Hoje você pode até se encantar por
alguém, mas será passageiro; logo a
realidade se mostrará. Já em uma
relação estabelecida, saia do óbvio!
Algum item desperta seu desejo de
comprar.

Algo estranho no campo das amizades,
relações sociais e imagem pública, e
nesse tema que você gostaria de fazer
um novo investimento. Contenha
radicalismos e mantenha a coerência.

Muito
trabalho,
vida
social
movimentada, e no fundo a sua questão
hoje é puramente sexual. Então é melhor
libertar esse desejo, com todo o cuidado
em relação ao seu objeto de desejo.

Se um romance era só fantasia, é hoje
que você vai ficar sabendo. Sonhos e
imaginações em confronto com a
realidade do mundo material. Em um
relacionamento sério, seja mais
desprendido.

