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Novelas

SEXTA-FEIRA
Júlio briga com Alfredo, que 
pede ajuda a Afonso. Emília 
e Higino se surpreendem 
com o comportamento de 
Adelaide. Inês decide es-
crever para Afonso e Shirley 
discute com João. Adelaide 
sente falta de Justina. Uma 
moça se insinua para Zeca 
e Candoca comenta com 
Olga. Incentivados por Isa-
bel e Lúcio, Julinho e Lili 
retomam o namoro. Karine 
garante a Soraia que a aju-
dará a chamar a atenção 
de Julinho. Carlos comenta 
com Marcelo sua descon-
fiança com Mabel. 

ÉRAMOS SEIS BOM SUCESSO AMOR DE MÃE

SEXTA-FEIRA
Vera confessa a Alberto 
que percebeu ter usado o 
empresário para esquecer 
o ex-marido. Mario mostra 
a Alberto seu novo livro de 
poemas. Na terapia, Nana 
insinua que não quer mais 
ficar com Diogo. Marcos e 
Paloma declaram seu amor. 
Gabriela conta a Patrick que 
Vicente a procurou pedindo 
para os dois manterem a 
amizade. Lulu se oferece 
para ajudar Waguinho a 
voltar para a escola. Alberto 
passa mal e não percebe 
que Diogo pega sua ben-
gala.

SEXTA-FEIRA
Kátia diz a Lurdes que Domê-
nico está morto. Magno e os 
irmãos consolam Lurdes. 
Vitória conhece Tiago e se 
emociona. Lurdes acredita 
que Domênico está vivo, e 
Magno se preocupa. Érica 
pede demissão, e Raul se 
impressiona. Betina garante 
a Magno que descobrirá o 
que aconteceu com Ge-
nilson. Danilo discute com 
Thelma. Lídia sofre por não 
conseguir se entender com 
Raul. Raul decide contrariar 
o conselho do engenheiro 
e se tornar sócio de Álvaro.  
Sinésio sofre um acidente.

SÁBADO
Higino acode Júlio e Emília 
chama uma ambulância. 
Lola tem um mau pressen-
timento e tenta falar com 
Emília. Alfredo garante a 
Lola que encontrará Júlio. 
Soraia admira uma foto de 
Julinho. Alfredo comenta 
com Lúcio que acredita 
que seu pai foi ao cabaré. 
No hospital, Júlio pede que 
Emília fale com Lola. Shirley 
revela a Inês que escondeu 
as cartas de Afonso e Carlos 
e pede perdão à filha. Carlos 
convida Mabel para conhe-
cer sua família. Clotilde avisa 
a Alfredo sobre Júlio.

SÁBADO
Diogo sai do banheiro e 
deixa Alberto caído no chão. 
Batista encontra Alberto 
no banheiro. Nana expulsa 
Diogo e Mario do hospital. 
Mauri avisa à família que 
Alberto precisará passar por 
uma cirurgia. Paloma pede 
a Ramon para fazer o jantar 
dos filhos. Alberto acorda 
sem reconhecer ninguém e 
assusta bastante a família. 
Mauri explica que Alberto irá 
se recuperar. Vera comenta 
com Paloma que se sente 
culpada por Alberto estar no 
hospital. Alberto reconhece 
Paloma. 

SÁBADO
Lurdes aconselha Magno a 
se afastar de Betina. Leila 
tem uma parada cardíaca, e 
Brenda sofre. Lídia confron-
ta Érica, e Lurdes se revolta 
contra a mulher. Lurdes 
alerta Raul sobre Lídia. Kátia 
tenta falar com Vitória, mas 
é impedida pelos seguran-
ças. Brenda agradece Betina 
por cuidar de Leila. Betina 
diz a Magno que Míriam 
quer seu depoimento sobre 
Genilson. Érica conversa 
com Raul, que se sente ain-
da mais apaixonado. Míriam 
interroga Magno e desconfia 
de suas respostas.

| Por essa Anitta e Ludmilla não esperavam: elas es-
tão barradas da lista de atrações do “Show da Virada”. 
Nos bastidores da Globo, há quem garanta que é para 
dar um tempo no funk, mas a verdade pode ser outra: 
as cantoras estão vivendo uma “treta” pela autoria da 
música “Onda Diferente”, gravada pelas duas com o 
rapper Snoop Dog. No Grammy Latino, Anitta garantiu 
que, por ela, a briga acabou e está “tudo certo”. Tudo 
começou quando Anitta inseriu seus créditos na letra, 
o que não havia sido combinado com Lud. No Prêmio 
Multishow, uma ficou longe da outra, e até dos Melho-
res do Faustão elas ficaram de fora, tanto da categoria 
melhor cantora e melhor música. Quem mandou tretar. 
No “Show da Virada” uma delas já foi substituída por 
Dilsinho. Para o astral subir no último dia do ano, a 
Globo escala Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Iza, Luan 
Santana e a banda Jota Quest. Detalhe curioso: o palco 
não será armado em uma capital brasileira. Este ano 
gravações serão nos estúdios Globo. E Ivete Sangalo 
terá um camarim exclusivo só para ela. Pode até levar 
as filhas gêmeas, se quiser.

| Xuxa desabafa: quando criança, por ter pouco 
cabelo, dentes grandes, ser magra e falar com sotaque 
gaúcho, era zoada na escola. Agora é bullyng nas redes 
sociais: “Por estar envelhecendo com rugas, careca.”

DIVULGAÇÃO

Não era segredo? Es-
palharam que, com a 
internação de Gloria 
Maria, o mistério aca-
bou: a apresentadora 
do “Globo Repórter” 
tem 71 anos. Gloria 
está em ótima recu-
peração da cirurgia na 
cabeça.


