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Novelas

SEXTA-FEIRA
Lola cuida de Júlio. A par-
teira avalia a barriga de 
Olga. Olga se irrita quando 
Zeca diz que chamou Jus-
tina para ficar em sua casa. 
Júlio discute com Alfredo. 
Assad ameaça Soraia, que 
afirma não querer ir ao seu 
casamento. Clotilde se irrita 
quando Maria insiste que 
ela vá para São Paulo. Ju-
linho decide ir com Lili ao 
clube. Almeida se preocupa 
quando Júlio diz que vai ao 
cabaré.

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Sofia filma Marcos resga-
tando Peter. Marcos e Sofia 
levam Paloma e Peter para 
casa. Tonho não gosta de 
ver Waguinho ajudando 
Lulu. Alice estranha quan-
do Ramon conta que está 
fazendo aula de dança com 
Francisca. Gabriela e Alice 
não gostam da presença 
de Marcos em casa. Sofia 
promete ajudar Marcos a 
conquistar Paloma. Ramon 
confessa a Francisca que 
ainda está ligado a Paloma. 

SEXTA-FEIRA
Amadeu desiste de defen-
der Jô. Kim reclama de Vivi 
aceitar os caprichos de Ca-
milo. Agno explica seu plano 
para Bernardo. Téo volta a 
fotografar. Agno conversa 
com Adriano sobre a pasta 
com o documento de Maria 
da Paz. Zé Hélio avisa à famí-
lia que se casará com Bea-
triz. Abel pede Britney em 
casamento. Téo e Kim falam 
de Camilo para Yohana, que 
desconfia do comportamen-
to do parceiro com Vivi.

SÁBADO
Marion se surpreende ao 
saber que Júlio é pai de Al-
fredo. Almeida mente para 
justificar a ausência de Júlio. 
Alfredo e Júlio se enfren-
tam. Carlos se constrange 
no clube. Marion cuida de 
Júlio, que teme voltar para 
casa. Lola questiona Júlio 
sobre seu desentendimento 
com Alfredo. Soraia desafia 
Karine. Júlio chama Alfredo 
para conversar. Júlio toma 
remédio para tentar ameni-
zar sua dor.

SÁBADO
Tonho questiona Marcos 
sobre suas intenções com 
Paloma. Mario não gosta de 
saber que Silvana lançou 
uma campanha na internet 
para conseguir seu perdão. 
Ramon conversa com Alice. 
Mario aceita as desculpas 
de Silvana, com a condição 
de a atriz não usar o rela-
cionamento dos dois para 
se promover. Nana conta 
a Diogo que Eugênia não 
aceitou vender a coleção de 
Paloma em sua loja.

SÁBADO
Tibério afirma que Jô pode 
ser inocentada se conseguir 
atenuar os depoimentos de 
Téo e Fabiana. Régis leva 
Lyris para conhecer Arthur. 
Amadeu avisa a Maria da 
Paz que o julgamento de Jô 
foi marcado. Tibério con-
versa com Evelina. Bernar-
do começa a trabalhar na 
fábrica. Fabiana dispensa a 
consultoria de Antero. Ab-
dias pede para Sílvia acom-
panhá-lo em sua reunião nos 
alcóolicos anônimos. 

SEGUNDA-FEIRA
Soraia volta para casa. Júlio 
discute com Alfredo, e Lola 
percebe. Emília observa 
Higino brincar com Justina. 
Olga reclama da falta de 
apoio de Zeca com os filhos. 
Genu flagra Julinho tentan-
do seduzir Lili. Alfredo se 
surpreende quando Lúcio o 
ataca para defender Virgu-
lino. Genu reclama de Juli-
nho para Virgulino. Carlos 
pega as fotos com Marcelo. 
Marion conversa com Alaor 
sobre Júlio. 

SEGUNDA-FEIRA
Alberto fica indignado com 
o insulto de Vera, que o 
acusa de estar seduzindo a 
Paloma. Glória conta a Luan 
que viu a Alice presentean-
do Waguinho. Vera pede 
desculpas para Alberto e 
Paloma. Vera elogia em alto 
grau Paloma para Eugênia. 
Ramon e Francisca ficam 
juntos. Paloma beija Mar-
cos. Peter não gosta de ver 
o Ramon com a Francisca. 
Francisca pede Ramon em 
namoro.

SEGUNDA-FEIRA
Tibério prepara Jô para 
o julgamento. Chiclete dá 
novo celular a Vivi. Camilo e 
Yohana depõem e Amadeu 
se preocupa com a atuação 
de Tibério. Adriano pressio-
na Lygia a vender os suple-
mentos na academia. Márcio 
flagra Bernardo mexendo 
no computador de Fabiana. 
Tibério consegue reverter 
os depoimentos de Eusébio, 
Ellen e Kim em favor de Jô. 
Márcio tem um plano para 
unir Britney e Abel.

| Globo está preocupada com os erros de Maju Couti-
nho no Jornal Hoje. Ela estaria ainda insegura e a última 
gafe de Maju foi voltar ao ar sorrindo para completar a 
notícia (da morte) do diretor Jorge Fernando. Para pio-
rar, o Ibope do telejornal não subiu com a presença de 
Maju - que poderia alavancar a audiência do “Se joga”. 

| Silvio Santos se recupera bem da gripe, que o afas-
tou do Teleton e voltou às gravações. Dizem que SS  já 
tem estoque de programas para tirar quatro meses de 
férias, de dezembro até março de 2020. A propósito: ele 
foi visto no SBT, ainda longe dos estúdios, em consulta 
com o dentista que atende os funcionários do canal.

 
| Paolla Oliveira vai ser mamãe, mas nem ela imagina 

quando: só resolveu congelar óvulos. Solteira desde o 
fim do casamento com o diretor de novela, Rogerio 
Gomes, o Papinha, ela abre o jogo: “Optar em não ter 
filhos é uma coisa, e não poder é outra.” A atriz com-
pletou 37 anos.

| Dani Calabresa deixa o elenco do Zorra: ela tem um 
projeto. Calabresa quer um programa próprio, talvez na 
linha do antigo “Furo MTV”, comandando por ela até 
2013, ao lado de Bento Ribeiro, na antiga MTV. Ela quer 
vingar o projeto em canal a cabo global ou no YouTube.

| Maiara, da  dupla com Maraisa, está feliz: trocou o 
manequim 44 e agora veste 34. Com a dieta de Mayra 
Cardi, sem remédio, perdeu 11 quilos. Agora come de 
3 em 3 horas.

DIVULGAÇÃO

Para ficar bem longe 
de Ludmilla, Anitta 
teria feito um acor-
do com a direção do 
canal Multishow: evi-
tar aparecer no palco 
com a “rival”. Durante 
a premiação, Anitta 
se retirou do palco 
duas vezes. Dizem que 
Anitta não “engoliu” as 
vitórias de Ludmilla: 
melhor cantora e mú-
sica “chiclete”, com a 
canção da discórdia 
entre elas: “Onda di-
ferente”.


