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Novelas

SEXTA-FEIRA
Lola rejeita a ideia de Júlio. 
João avisa a Afonso que 
pretende levar Shirley e Inês 
para Salvador. Isabel fala de 
sua festa com Júlio, que é 
rude com a menina. Shirley 
apoia Afonso quando ele 
chega em casa. Isabel não 
deixa os amigos de Alfre-
do irem à sua festa. Júlio 
estranha ao ver Assad con-
versando com Elias. Shirley 
tenta esconder de Afonso 
sua vontade de ir embora 
com João. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Nana pede segredo abso-
luto a Paloma sobre sua 
gravidez. Gisele se assusta 
com a intenção de Diogo de 
envenenar Alberto. Paloma 
pede a Ramon para voltar 
para casa. Diogo coloca o 
veneno na xícara que está 
à frente do local em que 
Alberto costuma sentar à 
mesa. Gisele fica apavorada 
ao ver que Sofia sentou no 
lugar de Alberto. Alberto 
convida todos a tomarem 
o chá.

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz consegue a 
última vaga para participar 
do concurso de bolos. Rock 
vai com Eusébio falar com 
Matilde e estranha que ela 
conheça seu pai. Régis re-
clama da cela superlotada. 
Evelina mente para Camilo 
e Yohana e ajuda Jô. Evelina 
comenta com Maria da Paz 
a desconfiança que tem 
sobre Jô. Otávio alerta que 
Vivi precisará abandonar 
sua carreira para fugir com 
Chiclete. 

SÁBADO
Lola tenta salvar o que pode, 
mas Isabel desiste de sua 
festa. Shirley se incomoda 
com os comentários de 
Afonso. Lola coloca os fi-
lhos para dormir. Zeca avisa 
a Olga que comprará um 
anel de noivado. Almeida 
e Clotilde pensam um no 
outro. Shirley lembra de seu 
encontro com João. Júlio 
acorda durante a noite e 
decide remontar a festa de 
Isabel. Isabel beija Lúcio, e 
Lili implica com o irmão. 

SÁBADO
Diogo finge um mal-estar 
para impedir que alguém 
tome o chá envenenado. 
Gisele ameaça se afastar 
de Diogo. Paloma não diz 
a Marcos que seu noivado 
com Ramon terminou. Ra-
mon confessa a Francisca 
que ainda é apaixonado por 
Paloma. Diogo flagra Gisele 
com Yuri e os ameaça. Gisele 
avisa a Diogo que Nana está 
grávida, e o advogado co-
memora. Diogo conta à fa-
mília que Nana está grávida.

SÁBADO
Jô e Evelina disfarçam na 
frente de Téo. Maria da Paz 
comenta com Amadeu so-
bre a desconfiança que a 
mãe tem da filha. Cornélia 
impede que todos da casa 
comam a comida da festa 
antes de seus convidados. 
Tonho fica frustrado ao en-
contrar Lyris. Kim e Márcio 
se amam. Maria da Paz teme 
que Jô seja culpada pelos 
crimes de que Régis está 
sendo acusado. Camilo ten-
ta invadir o quarto de Vivi. 

| Desabafo de Cleo, no Fantástico, não surpreendeu 
Gloria Pires, mas ela acha que a filha não deveria se 
preocupar tanto com ataques de gordofobia que vem 
recebendo. O programa global colocou Cleo como ví-
tima de body shaming, quando alguém é julgado por 
sua aparência física. Cleo até admitiu que errou quando 
espalhou que engordou 10 kg, mas foram 20 kg. E falou 
abertamente que fez plástica no nariz e que seu rosto 
está diferente, mas vem sendo pressionada por causa 
das mudanças e já chegou até evitar sair de casa. Nas 
redes sociais, alguns criticaram o espaço que o “Fan-
tástico” deu ao desabafo, mas muitos apoiaram a filha 
de Gloria e Fábio Jr. Como Cleo decidiu seguir agora a 
carreira musical, ela até foi comparada na internet com 
a campanha que Britney Spears também já foi vítima, 
por causa de mudanças no corpo. 

DIVULGAÇÃO

Anitta admitiu ao 
TV Fama um affair 
com Ohana Lefun-
des, dançarina de 
sua equipe há três 
anos: “Não estou 
tendo um relacio-
namento, mas a 
gente se curte há 
muitos anos.”


