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Novelas

SEXTA-FEIRA
Lola e Júlio disfarçam sua situação perante 
Emília. Julinho repreende o comportamento 
de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola 
tem uma conversa franca com Emília. Ju-
linho pede a mão de Lili em namoro para 
Virgulino. Júlio se empolga com o chamado 
de Emília para uma visita e Lola se preocu-
pa com o excesso de confiança do marido. 
Isabel e Lúcio decidem se reaproximar. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO

SEXTA-FEIRA
Paloma sente ciúmes da relação de Alber-
to com Vera. Alice conta a Paloma que se 
inscreveu no concurso de novos autores da 
Prado Monteiro. Nana sugere a Diogo que 
ambos façam terapia de casal. Francisca 
avisa a Alice e Waguinho que eles foram 
selecionados para a próxima fase do con-
curso. Vicente elogia Gabriela e Patrick no 
treino. Yuri pede Gisele em namoro.

SÁBADO
Não haverá exibição do capítulo devido à 
transmissão da final da Taça Libertadores 
da América.

SÁBADO
Diogo se enfurece com Isadora/Marcela 
Klein por sua atuação como terapeuta. 
Isadora/Marcela Klein avisa a Diogo que 
Nana marcou uma consulta individual. Vera 
repreende Paloma durante a gravação do 
podcast de Alberto. Paloma teme perder o 
posto de acompanhante de Alberto. Alberto 
diz a Vera que Paloma é muito importante 
na sua vida. 

| Camila Pitanga assumiu namoro com uma mulher, 
a artesã Beatriz Coelho, mas não é a primeira relação: 
em clipe de um cantor, ela beijou muito, na boca, a atriz 
Bruna Linzmeyer. Curiosamente, Bruna é seguidora da 
namorada de Camila no Instragam. Camila tem uma filha 
de 11 anos, Antonia, de seu casamento com o diretor de 
arte Claudio Amaral Peixoto. Amigas de Camila Pitanga 
garantem: “Ela está muito feliz.”

| Fãs continuam apostando em gravidez de Sandy, 
pode ser o segundo filho da cantora. Mas assessoria 
de Sandy nega: “Tudo boato”. Dizem que Sandy estaria 
esperando completar três meses de gestação para fazer 
anúncio oficial.

DIVULGAÇÃO

Após passar uma fase 
tensa (a noiva perdeu 
o bebê com mais de 
duas semanas de ges-
tação e ficou 14 dias in-
ternada), Lucas Lucco 
retoma a divulgação 
do novo DVD, “De bar 
em bar”. O plano de 
casamento em dezem-
bro ainda não tem data 
definida e a celebração 
deverá ser feita pelo 
padre Fábio de Melo.

SEGUNDA-FEIRA
Carlos confessa a Marcelo que acredita 
estar se apaixonando por Mabel. Shirley 
briga com João por esconder as cartas de 
Carlos e Afonso de Inês. Emília revela a Lola 
que não emprestou dinheiro a Júlio por 
vingança. Júlio sonha com seu comércio de 
tecidos, e fala com Almeida e Afonso. Lola 
confirma a Júlio que Emília os ajudará. Olga 
cuida das crianças e acolhe Justina. Carlos 
comenta sobre Mabel para a família. Genu 
se preocupa com o envolvimento político de 
Virgulino. Julinho se frustra com as regras de 
seu namoro com Lili. Karine incentiva Soraia 
a não desistir de Julinho. Clotilde desabafa 
com Lola sobre Almeida.

SEGUNDA-FEIRA
Alberto tenta se justificar para Vera. Vera 
desabafa com Vicente. Nana revela a Isa-
dora/Marcela Klein que está gostando de 
Mario, para desespero de Diogo, que ouve 
tudo. Isadora/Marcela Klein consegue con-
vencer Nana a fazer mais uma sessão com 
Diogo. William avisa a Gisele que colocou 
seu quarto para alugar. Marcos sugere a 
Vera um jantar a quatro. 


