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Novelas

SEXTA-FEIRA
Dona Maria tenta consolar 
Clotilde. Emília se cons-
trange diante de Lola por 
conta do comportamento 
de Justina. Shirley revela a 
Inês que Afonso sabia que 
não era seu pai biológico. 
Lola compra um bilhete de 
loteria. Virgulino vê Genu 
no hotel e se esconde. João 
gosta de saber que Inês 
descobriu a verdade sobre 
ele. Afonso faz as pazes com 
Inês. Almeida tenta falar 
com Clotilde. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Gisele implora para que 
William não conte nada a 
Nana, com medo de perder 
o emprego. Gabriela deixa 
escapar sem querer a Ra-
mon sobre Paloma e Marcos. 
Sofia fica triste ao se despe-
dir de Jorginho. Thaíssa diz 
a Toshi que ela pode con-
seguir visto permanente no 
Brasil se casar com um bra-
sileiro, e sugere Léo. Diogo 
tenta subornar Yuri. Natasha 
pede a Marcos para levá-la à 
barraca da Lulu. 

SEXTA-FEIRA
Um eliminado do concurso 
denuncia a sabotagem con-
tra Maria da Paz. Leandro 
reconhece Rael trabalhan-
do como copeiro na festa 
de Rock. Zé Hélio instala o 
programa espião no celular 
de Fabiana e Beatriz ajuda 
o amado a despistar a em-
presária. Fabiana ofende 
Britney e humilha Rael. Rock 
afirma que deseja se sepa-
rar de Fabiana. Rael rende 
Fabiana com sua arma e 
confisca o celular da moça. 

SÁBADO
Júlio discute bastante com 
Lola e Marlene se preocupa 
quando ouve o filho sair. 
Almeida se entristece muito 
quando Clotilde o manda 
embora. Shirley confessa 
a Afonso o que sente por 
João. Júlio se diverte no ca-
baré com Marion. Dona Ma-
ria tenta convencer Clotilde 
a se entender com Almeida. 
Lola pede para Júlio esperar 
o resultado do prêmio da 
loteria para conversar com 
Assad. 

SÁBADO
Mario tenta convencer Sil-
vana a gravar um comer-
cial, prometendo ajudá-la. 
Natasha insiste para que 
Paloma dance forró com 
Marcos. Alberto estranha 
a insistência de Natasha. 
Natasha avisa a Marcos que 
seu relacionamento acabou. 
Ramon e Paloma entram em 
acordo. Nana e Diogo fla-
gram Mário e Silvana se bei-
jando. Nana revela a Diogo 
que existe uma chance de 
Mário ser o pai de seu filho.

SÁBADO
Rael foge com a câmera de 
Téo e Jô finge espanto com 
a notícia do assalto. Joa-
na convida Rock para sair. 
Gladys dá aulas de etiqueta 
social para Cornélia e Doro-
téia. Rael decide voltar para 
Rio Vermelho e Amadeu o 
alerta sobre o processo na 
Justiça. Zé Hélio afirma a 
Téo que parte dos arquivos 
do celular de Fabiana se-
guem sendo transferidos. 
William presenteia Jô com 
uma identidade falsa. 

| O faturamento da turnê de Sandy & Junior é esti-
mado em 35 milhões de reais. Foram vendidos 500 mil 
ingressos, recorde absoluto no Brasil. 

| Patricia Abravanel na ‘escola’ de Silvio Santos de 
polemizar: agora afirmou, no programa do pai, que em 
um casamento “é normal ocorrer uma traição”. E foi 
mais longe: “E a mulher tem que perdoar a escapada”.

 
| Embora Anitta tenha retirado o nome dela de 

co-autora de “Onda diferente”, Ludmilla não quer ver 
a rival nem pintada de ouro. Ludmilla deve trocar de 
gravadora, deixando o elenco que tem a Poderosa como 
estrela principal. A briga começou após Ludmilla ver o 
nome de Anitta aparecendo como “parceira” na letra 
de seu funk.

DIVULGAÇÃO

Dizem que o ca-
samento de Thia-
guinho e Fernan-
da Souza acabou 
porque a vida a 
dois virou só ami-
zade. O ex-casal já 
não teria mais re-
lação sexual, após  
oito anos e meio 
de convivência.


