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Novelas

Sexta-FeIRa
Lola enfrenta Júlio. Afonso 
tenta ajudar Shirley, e Inês 
se preocupa com a mãe. 
Júlio reclama de Alfredo 
para Almeida. Carlos e Clo-
tilde consolam Lola. Higino 
sugere que Emília estimule 
a convivência de Justina 
com outras pessoas. Lola 
repreende Olga por implicar 
com Clotilde. Júlio convida 
Almeida para sair. Lola estra-
nha quando Almeida chega 
sozinho à sua casa. Júlio 
dança com Marion. 

ÉRaMOS SeIS BOM SUCeSSO a DONa DO PeDaÇO

Sexta-FeIRa
Nana decide presentear Gi-
sele com um vestido da loja 
Chic, e manda a assistente 
ir à loja escolher o melhor. 
Marcos convida Natasha 
para passar o Natal na man-
são. Toshi aceita passar o 
Natal com a família de Léo. 
Diogo e Jennifer ficam jun-
tos na Chic. Gisele desconfia 
de Diogo ao ver Jeniffer 
saindo da mesma cabine 
em que o advogado estava. 
Thaíssa pede desculpas a 
Evelyn. 

Sexta-FeIRa
Maria da Paz afasta Ama-
deu. Fabiana flagra Rock 
com seu celular. Régis perde 
dinheiro no cassino. Maria da 
Paz fala com Marlene sobre 
Antero. Régis se endivida 
no cassino. Joana aparece 
na confeitaria e Tonho tem 
um pressentimento. Jô re-
clama de Téo para Carme-
linda. Jô perde o emprego. 
Vivi comenta com Kim que 
encontrará Chiclete em seu 
apartamento. Abdias faz 
uma confissão para Sílvia.

SÁBaDO
Lola tenta não discutir com 
Júlio e disfarça quando 
Clotilde se aproxima. Al-
fredo ironiza Júlio, e Lola 
se preocupa. Olga reclama 
de Julinho trazer Jagunço 
para entregar a encomenda 
de Lola. Julinho vai atrás de 
Jagunço ao ver o animal ser 
capturado pela carrocinha. 
Gusmões alerta Almeida 
sobre Rosaura. Genu vas-
culha o paletó de Virgulino. 
Almeida recebe uma intima-
ção judicial.

SÁBaDO
Nana e Marcos veem o pai 
caído no chão, com a flor 
de retalhos feita por Paloma 
nas mãos. Mauri informa a 
Nana e Marcos que Alberto 
piorou depois que Paloma 
foi embora. Felipe fica con-
fuso ao ver Jeff abraçando 
Evelyn. Gisele não atende à 
ligação de Diogo, preferindo 
dar atenção a Yuri. Felipe 
se aproxima de Evelyn e 
demonstra interesse em 
conhecê-la. Yuri e Gisele se 
beijam.

SÁBaDO
Maria da Paz chama Jô para 
trabalhar com ela. Régis se 
desespera com a ameaça 
do agiota. Jô finge aceitar 
os conselhos de Téo. Tonho 
alerta Maria da Paz sobre Jô. 
Lyris revela que Leandro e 
Agno são um casal e Adria-
no espalha a notícia na aca-
demia. Jô se vangloria para 
Carmelinda de sua atuação 
com Maria da Paz. Camilo 
e Yohana tentam intimidar 
Régis. Zé Hélio pensa em 
Beatriz. 

| Enfim, Reynaldo Gianecchini abriu o jogo: “Já tive, 
sim, romances com homens. O desejo para mim não 
passa pelo gênero e nem pela idade. Me cobravam 
muito: ‘quando é que você vai sair do armário’? Minha 
sexualidade não cabe numa gaveta. Reconheço em mim 
o homem, a mulher, o hétero, o gay, o bi. O homofóbico 
é aquele que não quer olhar para a própria sexualidade.” 
Já sobre o polêmico casamento com Marília Gabriela, 
ele abriu o coração: “Eu era casado pra caramba, a 
gente vivia uma história a dois de verdade. E já falavam 
coisas...” Dizem que o ator já estaria “cansado” de ter 
sua vida vigiada o tempo todo, em local público, no Rio 
de Janeiro. Já sobre qual será o destino de Régis, ele 
não sabe se o personagem ficará com a Maria da Paz: 
“O Regis se apaixonou pela mulher que enganou”. Isso 
quem vai decidir é Walcyr Carrasco, o autor da novela. 
O último capítulo irá ao ar dia 22 de novembro. 

Divulgação

globo já teria infor-
mado, novamente, ao 
apresentador do Cal-
deirão: se for candidato 
à presidente, Luciano 
Huck não voltará a fa-
zer programa na emis-
sora. São as regras, que 
valem também para 
angélica, a primeira-
dama. Resultado: a es-
colha será de Huck.


