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Novelas

SEXTA-FEIRA
Lola reclama bastante de 
seu casamento para Maria. 
Júlio vai com Almeida ao 
cabaré. João mente para 
Inês sobre as cartas para 
Afonso. Júlio sente-se mal 
no cabaré e Marion o ajuda. 
Zeca faz uma serenata para 
Olga. Virgulino se oferece 
para encontrar o telefone de 
João. Inês escreve mais uma 
carta para Afonso e Carlos. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Todos ficam apavorados 
com o acidente. Gisele acusa 
Diogo de assassinato. Diogo 
sente remorso ao saber que 
provocou a morte de Felipe. 
William acusa Gisele de ten-
tar matá-lo, e a moça revela 
que foi Diogo quem mandou 
a mensagem de seu celular. 
Alberto diz a Marcos que 
deseja homenagear Felipe. 
Gisele pede ajuda a William. 

SEXTA-FEIRA
Camilo e Chiclete se en-
frentam, e o ex-justiceiro 
decide deixar a festa. Todos 
comemoram o encontro de 
família. Rock e Joana ficam 
juntos. Jô planeja pedir aju-
da a Chiclete. Camilo deci-
de prender Vivi no quarto 
novamente e repreende o 
comportamento de Berta. 
Yohana monitora Téo. Kim 
trai Paixão com Márcio.  

SÁBADO
Olga desmaia quando Zeca 
a vê vestida de noiva. Ela 
pensa em desistir do ca-
samento e Clotilde tenta 
acalmar a irmã. Almeida 
se desespera ao acordar 
no quarto de Marion. João 
tenta se desculpar com 
Shirley. Almeida decide ir 
para Itapetininga. Virgulino 
consegue o telefone da casa 
de João. Lola arruma o ves-
tido de Olga. 

SÁBADO
Alice conta a Paloma que 
está brigada com Luan por 
causa de Waguinho. Yuri 
aceita trabalhar na Editora. 
Esther vê Francisca beijando 
Ramon. Francisca se declara 
para Ramon. Ramon pede 
a Esther que não conte a 
Paloma sobre o beijo de 
Francisca. Alberto diz a 
Marcos que Evelyn não está 
preparada para assumir o 
lugar de William.

SÁBADO
Téo conta a Yohana que tem 
a prova de que Jô assas-
sinou Jardel. Maria da Paz 
afirma que ajudará Régis 
a se reerguer. Com a ajuda 
de Kim, Yohana encontra o 
celular de Téo no estúdio. 
Camilo humilha Vivi. Tonho 
diz a Lyris que ficou magoa-
do com ela. Evelina pede di-
nheiro a Leandro para ajudar 
Jô. Yohana procura a foto de 
Jô no celular de Yohana. 

SEGUNDA-FEIRA
Olga e Zeca se casam. Al-
meida beija Clotilde. Inês 
e Shirley vão para a Euro-
pa com João. Muitos anos 
se passam. Lola descobre 
que parte do dinheiro da 
prestação da casa sumiu. 
Alfredo aposta no bilhar. 
Alfredo confessa que furtou 
o dinheiro de Lola. Genu e 
Virgulino divergem sobre a 
educação dos filhos. Lili e 
Julinho se beijam. 

SEGUNDA-FEIRA
Paloma aceita o convite de 
Marcos para viajar. Toshi 
conforta Thaíssa pela morte 
de Felipe. Marcos e Paloma 
se beijam. Gabriela sente 
ciúmes de Patrick ao vê-lo 
com Lorena. Diogo amea-
ça Gisele depois que ela o 
impede de entrar em seu 
apartamento. Marcos leva 
Paloma para casa, após a 
costureira ser informada de 
que Alice passou mal. 

SEGUNDA-FEIRA
Jô é levada por Camilo e 
Yohana, enquanto Wiliam 
foge. Chiclete avisa a Evelina 
sobre a prisão de Jô. Ama-
deu orienta Abdias a iniciar 
um tratamento e Sílvia afir-
ma que o apoiará. Kim des-
carta o anel que ganhou de 
Paixão. Camilo maltrata Vivi 
e proíbe Berta de ajudá-la. 
Camilo fala da prisão de Jô 
para Álvaro, que divulga a 
notícia na internet. 

| Fausto Silva, que trocou a Globo, no Rio, para co-
mandar o “Domingão”, direto de São Paulo, confiden-
ciou à Ana Maria Braga que a emissora vai construir um 
grande estúdio na sua sede paulista. Mas que não será 
para ele: “Até lá, eu já dancei. Vão me mandar embora 
e a Globo vai inaugurar com um novo apresentador, 
bem mais jovem, mais barato e menos chato.” Dizem 
que a revelação de Faustão aguçou a curiosidade de 
Ana Maria: ela também quer comandar o “Mais Você” de 
São Paulo. Detalhe curioso: no programa “Mais Você”, 
de 20 anos, Faustão quase não tocou na comida no café 
da manhã com Ana Maria Braga. A apresentadora não 
insistiu, mas Faustão justificou: “Gordinho operado.” À 
mesa, ele revelou que não sabe nem fazer café e que 
passa bem longe - hoje em dia - das pizzas, nas noita-
das que promove em sua casa. Em tempo: Faustão vai 
festejar 70 anos em maio e 30 na Globo. O contrato 
dele vai até 2022. Por sinal, um amigo do apresentador 
garante que ele adora comandar o “Domingão” e não 
está mais na Globo apenas por dinheiro.

| O polêmico vídeo de MC Gui feito num trem que 
leva visitantes aos parques de diversões, na Disney 
(filmando e dando risada de uma menina com câncer,  
fantasiada de “Boo” - personagem da animação “Mons-
tros S.A”) vem banindo o funkeiro de shows, no Brasil. 
Um deles foi o “Baile do Poderoso”, em São Paulo. MC 
Gui foi vetado: ele iria cantar com, entre outros famosos, 
Marilia Mendonça.

DIVULGAÇÃO

Marina Ruy Barbosa 
vai continuar recusan-
do convites para nove-
las e séries na Globo, 
no primeiro semestre 
de 2020. Ela acha que 
cometeu um erro ao 
aceitar fazer duas no-
velas seguidas, pois 
teve apenas uma se-
mana de férias. Ela só 
volta à TV agora para 
fazer uma vilã.


