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Novelas

Sexta-FeIRa
Clotilde e Almeida tentam 
disfarçar a inquietação com 
o reencontro. Alfredo se 
recusa a falar com Marion. 
Alfredo pede que Marion 
se afaste de seu pai. Lola 
se emociona quando Júlio 
lembra que todos os filhos 
estavam preocupados com 
ele. Emília recebe a notícia 
da volta de Adelaide e se 
preocupa com Justina. A 
filha mais nova de Zeca se 
prende no banheiro e todos 
se desesperam. 

ÉRaMOS SeIS BOM SUCeSSO a DONa DO PeDaÇO

Sexta-FeIRa
Silvana convence Eugênia 
a flagrar Diogo com Jenif-
fer. Silvana teme que Mário 
termine com ela para ficar 
com Nana. Vicente desabafa 
com Vera sobre Gabriela e 
Patrick. Mário gosta da ideia 
de Evelyn de promover um 
concurso para investir na 
literatura de jovens autores. 
Francisca sugere a Ramon 
que chame os filhos para 
jantar com eles. Eugênia 
pega no flagra Diogo com 
Jeniffer.

Sexta-FeIRa
Maria da Paz estimula a es-
piritualidade de Jô. Abdias 
participa de uma reunião no 
alcoólicos anônimos e Sílvia 
o apoia. Régis comenta 
com Gladys e Lyris sobre 
sua vontade de melhorar. 
Agno garante a Maria da Paz 
que continuará buscando o 
documento que confirma 
que ela é a dona da fábri-
ca. Capitã apresenta Jô a 
Gerusa. Aconselhado por 
Márcio, Abel pede Britney 
em casamento.

SÁBaDO
Marion tenta disfarçar sua 
reação ao ver Júlio, mas 
Lola desconfia. Júlio rece-
be alta do hospital. Genu 
tenta aproximar Clotilde de 
Afonso. Júlio decide usar o 
dinheiro do bônus para qui-
tar as prestações da casa. 
Emília mostra para Justina 
a fotografia de Adelaide. So-
raia discute com Karine. Al-
fredo conversa com Afonso. 
Assad coloca Julinho para 
trabalhar na loja e Almeida 
se incomoda. 

SÁBaDO
Eugênia exige que Diogo 
conte sobre sua traição 
para Nana e acaba demi-
tindo Jeniffer. Alberto elo-
gia bastante o trabalho de 
Vera. Gisele tenta aconselhar 
Diogo a pedir ajuda para 
Machado. Marcos leva Palo-
ma para conhecer seu novo 
apartamento. Nana e Sofia 
conversam sobre a possibi-
lidade de Alberto namorar 
Vera. Vera pressiona Diogo, 
ameaçando contar a Nana 
sobre sua traição.

SÁBaDO
Agno explica a situação a 
Beatriz e Vivi, que faz ques-
tão de entregar o documen-
to a Maria da Paz. Jô pede 
perdão por tudo o que fez 
contra a mãe. Márcio de-
nuncia ao delegado que as 
notícias sobre o casamento 
de Kim foram divulgadas 
pela imprensa. Yohana e 
Márcio se aproximam. Geru-
sa reza com Jô. Maria da Paz 
agradece o amor de Vivi. 
Amadeu aconselha Maria da 
Paz sobre a fábrica.

SegUNDa-FeIRa
Marion afirma a Alfredo que 
não irá mais procurar Júlio e 
sugere ao rapaz que faça as 
pazes com seu pai. Clotilde 
aconselha Lola a esconder 
de Júlio que Carlos não 
conseguiu pagar a casa. 
Soraia insinua a Lili que está 
se aproximando de Julinho. 
Zeca se desespera ao saber 
da promessa feita por Olga. 
Lola mente para Júlio sobre 
a quitação da casa e os fi-
lhos se preocupam. Alfredo 
e Carlos discutem.

SegUNDa-FeIRa
Diogo revela a Nana que se 
envolveu com Jennifer. Palo-
ma aceita namorar Marcos. 
Francisca incentiva Alice a 
participar do concurso da 
Prado Monteiro para novos 
talentos. Alice convida Wa-
guinho para escrever o livro 
com ela. Vera aconselha 
Nana a se separar de Diogo. 
Marcos conta a Bezinha que 
está namorando Paloma. To-
dos se surpreendem quando 
Nana anuncia que Diogo 
deixará a mansão.

SegUNDa-FeIRa
Fabiana se nega a devolver 
a fábrica para Maria da Paz 
e Amadeu lhe propõe um 
acordo. Beatriz se desespera 
ao presenciar Camilo falan-
do com Vivi. Otávio explica 
a Beatriz o plano de fuga 
para Vivi e Chiclete. Cornélia 
pensa em promover a festa 
de casamento de Abel e 
Britney. Kim anuncia que 
cuidará das redes sociais 
de artistas famosos fora do 
país. Maria da Paz pede que 
Régis e Téo visitem Jô.

| Bruna Marquezine não economizou para comprar 
sete looks para a filha de Tatá Werneck, durante uma 
viagem à Itália. Ela brincou: “Nossa, quando eu for mãe, 
eu vou falir”. 

| O plano A de Marina Ruy Barbosa para 2020: 
ela quer engravidar. A atriz, de 24 anos, confidenciou 
às amigas que chegou a hora de ter um filho. Marina, 
casada há dois anos com o piloto e empresário Xande 
Negrão, quer ter um herdeiro. Com isso, sonho da ruiva 
de fazer uma vilã da pesada pode esperar: desde 9 anos 
que faz uma novela atrás de outra e sua vida particular 
tem ficado em segundo, terceiro plano. Enquanto isso, 
Mariana também vai enchendo o cofrinho, sem crise, 
com campanhas publicitárias. Mesmo fora do ar, só em 
uma semana fez campanha de lingerie, grife de moda 
e tintura de cabelo.

 
| Dizem que o casal gusttavo Lima e andressa Suita 

desistiu de mover uma ação contra as revelações do 
ex-namorado dela, Theo Becker. Ele espalhou que, na 
época de namorados, ela teria feito um aborto sem 
consentimento dele. A propósito: Andressa viajou para 
os States no jatinho particular do cantor. Ela levou duas 
amigas a bordo para acompanhar a turnê do marido 
em Miami e Boston.

| Dizem que anitta não quer, por enquanto, se 
envolver com outro famoso: a Poderosa está saindo 
com anônimo. E o beijo na boca do cantor Vitão, não 
era romance? Dizem é tudo jogada de marketing para 
promover ainda mais a música “Complicado”. 

| Débora Nascimento é vista trocando carinho com 
o novo namorado: médico Luiz Perez. Ele é dermato-
logista, em São Paulo, e tem 34 anos. Foi apresentado 
à atriz, ex de José Loreto, pela amiga Samara Felippo.

Divulgação

a turnê “Nossa 
História”, de San-
dy e Junior, virou 
um fenômeno de 
bilheteria: 500 mil 
ingressos vendidos. 
Faturamento de R$ 
35 milhões. Brasilei-
ro nunca gastou tan-
to para pagar uma 
saudade da infância.


