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Diversão
Orgulho e Paixão

(rede Globo) 

Julieta desfaz a sociedade com 
Lady Margareth. Xavier se irrita 
com Brandão e Mário/Mariana ao 
final da corrida. Edmundo diz a Rô-
mulo que Cecília ameaçou Josephi-
ne. Ofélia convida Randolfo para 
jantar. Ernesto faz uma proposta 
para Ema aceitar seu novo trabalho. 
Lady Margareth tem uma conversa 
com Darcy. Camilo e Januário ten-
tam fazer Ernesto desistir de lutar. 
Josephine vai à casa de Brandão e 
confronta Mariana. Cecília revela a 
Rômulo que sua mãe conhece Ui-
rapuru. Josephine tenta manipular 
Mariana. Camilo leva Ema e Jane ao 
local das lutas. Julieta decide voltar 
ao Vale do Café. Ema se desespera 
com a luta de Ernesto. 

Deus salve o Rei
(rede Globo) 

A pedido de Augusto, Lucíola 
revela o que sabe sobre Catarina. 
Gregório se desespera com o es-
tado de Diana. Aires avisa a Otávio 
que eles precisam recuar, por causa 
das explosões provocadas pelo 
exército de Montemor. Otávio 
tem uma surpresa com Selena e 
comenta com Aires. Catarina ouve 
a conversa de Otávio e Aires. Agnes 
faz uma descoberta sobre Selena. 
Diana revela a Gregório que o ama. 
Afonso avisa que Otávio cercou 
Montemor, deixando a cidade sem 
água e alimentos. Afonso e Amália 
se surpreendem com o acordo pro-
posto por Otávio. Aires avisa que os 
soldados de Montemor voltaram a 
atacar. Afonso atinge Otávio. 

Malhação
(rede Globo) 

Alex, Flora e Mel se incomodam 
com a hostilidade de Márcio. Enzo 
fala sobre sua família com Úrsula. 
Paulo confessa a Marli que está 
provocando Beto intencionalmen-
te. Úrsula e Enzo combinam um 
encontro. Jade e Michael comemo-
ram a reaproximação dos dois. Ge-
túlio flerta com Brigitte. Rafael não 
consegue se entender com Márcio. 
Márcio segue Rafael até uma reu-
nião do grupo Alcóolicos Anônimos 
e se enfurece ao ouvir o pai depor 
sobre Gabriela e seus filhos. Érico 
e Jade se beijam. Vinícius, Garoto, 
Flora, Tito, Alex e Maria Alice ofe-
recem ajuda a meninos em situação 
de rua. Márcio desabafa com Pérola 
sobre Rafael. 

NOVELAS

ÁRIES (de 21/3 a 20/4)
Evite pedir ou emprestar dinheiro a 

um amigo, pois isso trará dor de cabeça. 
Há chance de causar boa impressão nos 
superiores, mas terá que ralar dobrado. 
Ambientes diferentes podem animar a 
conquista.

TOURO (de 21/4 a 20/5)
Você vai trabalhar duro pra conse-

guir o que deseja. Por outro lado, vai 
cobrar o mesmo dos seus colegas e isso 
pode trazer algum desgaste. Há chance 
de pintar atração por alguém disputado.

GÊMEOS (de 21/5 a 20/6)
Trabalhar em equipe pode ser uma 

ótima pedida. Podem surgir mudanças 
em casa: vai viver novas experiências ao 
lado da família. A vontade de se divertir 
pode animar as coisas na paquera.

CÂNCER (de 21/6 a 21/7)
Podem surgir desafios nas finan-

ças, mas você deve tirar de letra. No 
serviço, será preciso mais empenho pra 
dar conta das suas tarefas. Sexualidade 
marcante pode tirar a relação amorosa 
da rotina.

HORÓSCOPO
LEÃO (de 22/7 a 22/8)
As parcerias estão em destaque e 

você pode alcançar bons resultados se 
agir em equipe, inclusive no trabalho. 
As implicâncias podem trazer alguma 
instabilidade para a vida amorosa.

VIRGEM (de 23/8 a 22/9)
O trabalho pode exigir mais em-

penho. Concentre-se no que precisa 
ser feito e tente não se distrair com 
qualquer coisa. A sorte pode sorrir para 
os seus planos! Faça um esforço para 
ajudar a pessoa amada.

LIBRA (de 23/9 a 22/10)
Terá uma dose extra de sorte 

para se destacar em qualquer área. 
Use a sua sensibilidade para resolver 
qualquer tensão em família. Você tem 
tudo para encantar na paquera! No 
romance, pode pintar briga.

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11)
Seu desafio será deixar mágoas 

para trás. Mantenha os pés no chão se 
quiser causar uma boa impressão no ser-
viço. Não deixe os assuntos do passado 
interferirem na relação amorosa.

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12)
Com facilidade para se expressar 

e interagir com os outros, você pode 
se dar bem se trabalha com comércio 
ou lida com o público. Fale sobre seus 
sentimentos com a pessoa amada e 
resolva suas dúvidas.

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 20/1)
A vontade de melhorar a situação 

financeira vai falar mais alto e você não 
vai poupar esforços para isso. Pode rolar 
certa tensão na vida amorosa por conta 
do excesso de possessividade.

AQUÁRIO (de 21/1 a 19/2)
A Lua entra em seu signo hoje e há 

sinal de sucesso e novas oportunidades 
no seu horizonte. Em família, não exija 
que as coisas sejam feitas do seu jeito.
Se está só, tome a iniciativa. Desejos 
quentes.

PEIXES (de 20/2 a 20/3)
No trabalho, agir de maneira dis-

creta pode ser o melhor caminho para 
conseguir o que deseja. Evite comentar 
sobre os seus planos e não confie em 
qualquer um. Sintonia com seu amor.

Segundo Sol
(rede Globo) 

Roberval humilha Cacau. Maura 
fica indignada com Rosa. Zefa im-
plora que Roberval converse com 
Cacau. Severo se enfurece ao saber 
que deixou a cadeia com a ajuda 
de Roberval. Luzia cuida de Cacau. 
Dodô implora que Naná volte para 
casa. Nice volta a vender quentinhas. 
Dodô ameaça Nestor. Remy desco-
bre um segredo de Galdino e o chan-
tageia. Nice procura Maura. Manuela 
foge do casarão. Rosa discute com 
Valentim. Manuela segue Narciso 
até sua casa. Rochelle aparece na 
casa de Roberval. Beto descobre que 
Ariella é Luzia. Manuela se oferece 
para ajudar Fátima. 

CAÇA-PALAVRAS

7 ERROS

7 ERROS


