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Novelas

SEXTA-FEIRA
Júlio se irrita bastante com 
os elogios que Assad faz a 
Elias. Lola repreende Alfre-
do por implicar com Carlos. 
Virgulino se preocupa com o 
comportamento de Alfredo 
e pede que Genu converse 
com Lola. Alfredo enfrenta 
Tião. Lola critica Olga por 
ofender Clotilde. Júlio deci-
de sair com Almeida. Zeca 
pede a mão de Olga em 
casamento para Maria. Lola 
se preocupa com a demora 
de Júlio. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Mário liga para Nana, que 
confirma que não marcou 
encontro com o editor. Má-
rio encontra com Silvana 
no bar. Gisele pede a Diogo 
para não fazer nada contra 
Mário. Diogo atropela Mário, 
que é socorrido por Silvana. 
Thaíssa e Felipe se oferecem 
para ajudar Mário a provar 
que Diogo atentou contra 
sua vida. Paloma comenta 
com Ramon que não sabe 
como atender a todas as 
encomendas.

SEXTA-FEIRA
Jô destrata Sílvia, mas Ava, 
dona do estabelecimento, 
decide dar uma nova chance 
à vendedora. Fabiana pede 
que Rael convença Jenifer a 
lhe entregar as receitas de 
Maria da Paz. Antero afirma 
a Régis que ele se tornou o 
principal suspeito da Polícia 
para as mortes de Jardel e 
Lucas. Kim convence Vivi 
a comprar roupas com Jô. 
Amadeu convida Maria da 
Paz para jantar. Rael mani-
pula Jenifer.

SÁBADO
Afonso salva Julinho e Lola 
o agradece. Júlio autoriza o 
filho a ficar com o cachorro. 
Alfredo compete com Tião 
pela liderança do grupo. 
Júlio não gosta quando Lola 
avisa que suas irmãs irão à 
loja de tecidos. Alfredo se 
livra da carta que a pro-
fessora manda para a mãe 
de Lúcio. Shirley implora 
que Afonso nunca revele 
a verdade a Inês. Zeca se 
preocupa com Olga. Alfredo 
ameaça Carlos.

SÁBADO
Mário se frustra ao perce-
ber que o carro de Diogo 
está intacto. Nana repreen-
de Thaíssa e Felipe. Nana 
revela a Diogo que ficou 
com Mário, e os dois se re-
conciliam. Evelyn fica triste 
ao ver Thaíssa e Felipe se 
beijando. Jeff faz um vídeo 
para Evelyn. Mário e Silvana 
se sentem humilhados de-
pois que a atriz é expulsa da 
Editora. Nana demite Mário. 
Os funcionários aplaudem 
Mário durante sua saída.

SÁBADO
Jô destrata Vivi e Ava a de-
mite. Antero orienta Régis e 
afirma que Camilo está atrás 
dele. Maria da Paz confronta 
Fabiana. Sueli comenta com 
Fabiana a sua desconfiança 
de Britney. Maria da Paz de-
mite Jenifer e a aconselha a 
se afastar de Rael. Britney 
enfrenta Fabiana. Cornélia 
decide promover uma festa 
na mansão. Jô pede ajuda a 
Téo para conseguir um novo 
emprego. Jenifer se despe-
de de Rael.

SEGUNDA-FEIRA
Alfredo se livra da carta que 
a professora manda para a 
mãe de Lúcio. Shirley implo-
ra que Afonso nunca revele 
a verdade a Inês. Zeca se 
preocupa com Olga. Genu 
pede para Benedita falar 
com Lola sobre Alfredo. Al-
meida fica encantado com 
Clotilde. Almeida pensa em 
Clotilde. Lola se surpreende 
com a visita de Benedita. 
Alfredo ameaça Carlos, e 
Lola o castiga. Júlio elogia 
Carlos e reclama de Alfredo.

SEGUNDA-FEIRA
Nana fica desarmada diante 
da justificativa do pai para 
a permanência de Mario na 
Editora. Nana deixa claro a 
Mario que não voltará a ser 
sua amiga. Ramon é adver-
tido pelo juiz ao acusá-lo de 
estar a favor do time adver-
sário. Thaíssa e Evelyn não 
gostam de ser convocadas 
para trabalhar juntas no livro 
de moda de Natasha Olivier. 
Marcondes assume o lugar 
de Ramon, que é expulso da 
quadra pelo juiz.

SEGUNDA-FEIRA
Fabiana obriga Sueli a aju-
dá-la contra Maria da Paz. 
Lauro intimida Cássia. Jo-
siane se arruma para seu 
novo emprego. Sueli conta 
para Márcio o plano de Fa-
biana contra Maria da Paz. 
Camilo ameaça Vivi. Gladys 
aconselha Lyris e Agno so-
bre Cássia. Márcio sugere 
que Maria da Paz fale com 
Amadeu. Leandro conforta 
Agno. Cornélia pensa em 
fazer uma festa e Zé Hélio 
pede ajuda a Beatriz.

| Para provar que não existe qualquer “desconforto” 
entre elas, Juliana Paes foi vista passando a coroa de 
Rainha de bateria, na quadra da Grande Rio, para Paolla 
Oliveira. Porém, nos bastidores, dizem que essa ami-
zade é só de fachada. 

| Separado de Anitta, Pedro Scooby virou alvo de um 
“jornalista”, de nome Luan Santos, que jura ter tido um 
romance homossexual com ele. Scooby nega e garante 
que vai processar o rapaz.

 
| Lucas Lucco quer se casar com Lorena Carvalho 

em dezembro. Os noivos querem casar ao ar livre, em 
Uberlândia (MG). Só falta marcar o dia, pois o casal 
espera o sim do Padre Fabio de Melo. 

| Bola nas costas? Rafaella Santos, irmã de Neymar, 
decidiu apagar todas as fotos de seu Instagram ao lado 
do jogador Gabigol, do Flamengo. Ela ficou possessa 
ao saber que Gabigol foi parar na casa de Anitta após 
uma noitada em boate carioca. O namoro de Gabigol 
com a irmã de Neymar foi para escanteio.

| Gloria Pires abre o jogo: a atriz garante não ter visto 
outras versões  de “Éramos Seis”. Ela admite que assistiu 
apenas um capítulo da edição de 1994 para prestigiar 
o genro, o ator Wagner Santisteban (namorado de sua 
filha Antonia Morais), que quando criança interpretou 
Alfredo, um dos filhos de Dona Lola.

| Depois de receber até ameaças de morte, Feli-
pe Neto prestou queixa oficialmente na delegacia. O 
youtuber também levou a mãe dele para morar fora 
do Brasil. Em tempo: Felipe Neto vai processar o ator 
Silas Malafaia.

DIVULGAÇÃO

Grazi Massafera dei-
xou um comentário 
num post de Caio Cas-
tro, em que ele apare-
ce na luta de Rock, em 
“A Dona do Pedaço”. 
Dizem que foi uma in-
direta da atriz. É assim 
que muita gente faz 
com o crush quando 
quer dar um “oi, su-
mido”.


