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televisão

Resumo das novelas

LL‘A Dona do Pedaço’
TV Globo / Reprodução

Malhação — Toda forma de amar

17h34. Globo: Regina apoia Guga (foto).Jaqueline eThiago
discutem por diferenças ideológicas. Karina implora que Madureira não deponha contra ela. Carla confessa a Madureira
que gosta de Marco.Filipe diz a Joaquim que quer namorar Rita.
Éramos Seis

18h06. Globo: Lola (foto) mente para Júlio. Zeca faz
uma serenata para Olga.Alfredo e Lúcio colocam um sapo
na gaveta da professora. Lola vende o xale e recebe uma
nova encomenda. Marion procura Júlio na loja de tecidos.
Bom Sucesso

19h11. Globo: Eugênia e Paloma discutem. O time de
Ramon (foto) consegue vencer, graças a Patrick e Vicente. Eugênia expulsa Gabriela de sua casa. Vicente pede a
Eugênia que respeite o amor que ele sente por Gabriela.
Topíssima

19h50. Record: Sophia (foto) afirma que Paulo Roberto
é o chefe do tráfico. André e Jade são surpreendidos com
a chegada de Thaís. Beca finge passar mal para enganar
Isadora. Clementina estranha o comportamento de Sophia.
A Dona do Pedaço

20h36. Globo: Camilo (foto) convoca Régis para depor.
Otávio insiste para que Linda afaste Beatriz de Zé Hélio.Maria
da Paz apresenta seus novos bolos para Fabiana. Vivi aconselha Téo a esquecer seu amor por Jô. Kim encontra Paixão.
As aventuras de Poliana

20h50. SBT: Luca vai visitar Mirela e encontra Vini e Gabi.
Chega o dia da mudança e Luisa (foto) fica desolada ao ter que
deixar sua casa.Vini se prepara para a audição na Escola Ruth
Goulart. Mário, Gael e Benício tentam se aproximar de Ester.

cena quente

Graça flagra Yasmim e Lara
Blad Meneghel / Record TV

LLEm Topíssima, o plano de espionagem de Yasmim (Juliana Didone)
fica por um fio.A secretária vai até a casa de Lara (Cristiana Oliveira)
e avisa que está pensando em encerrar a parceria. A perua, então,
faz uma nova proposta e recupera a aliada. “Admito que estou com
medo, mas vamos terminar o que começamos”, dizYasmim.Ao sair da
mansão de Lara,Yasmim dá de cara com Graça (Rayanne Morais), que
questiona o encontro das duas, deixando a dupla em uma saia-justa.

Camilo (Lee Taylor) chantageou Vivi Guedes(Paolla Oliveira) para conseguir se casar com a morena

Camilo tenta
abusar de Vivi
Influenciadora digital consegue escapar do assédio

D

esde que conseguiu se
casar com Vivi (Paolla
Oliveira) a chantageando, Camilo (Lee Taylor) não tira a ideia de concretizar o enlace
com a mulher. Na novela A Dona do Pedaço, no capítulo previsto para ir ao ar no dia 19, o
investigador tentará violentar
a companheira, mas vai se dar
mal. Tudo começa quando o
casal está jantando. Camilo ficará intrigado ao ver a blogueira toda animada.
Ele não desconfia de que Vivi
tem se encontrado às escondidas
com Chiclete (Sergio Guizé),e tudo com o aval de Berta (Ana Lúcia Torre), que foi contratada pe-

lo policial justamente para vigiar
os passos da influenciadora digital.“Acompanhei a sua esposa no
estúdio, ela fez fotos”, limita-se a
dizer a governanta. Camilo não
engole muito a história e quer saber se a mulher não fez nada além.
“As roupas são um pouco ousadas, mas são figurinos, como
ela mesma diz... Fashion. Depois, viemos para casa”, completa
a nova aliada de Vivi. Nesse momento, Camilo estranha o fato de
Vivi não esbravejar, já que a empregada deu toda a agenda dela
para o marido. “Já estou tão farta de tudo isso, resolvi me calar.
Não quero mais brigas. Vou me
deitar”, disfarça. Confiante de que

seu plano funciona, Camilo pede
para Berta se retirar da sala.
“Vivi, já está na hora de me
aceitar em seu quarto”, ordena. Ela grita: “Eu combinei com
você. Quartos separados”, responde Vivi, que se levanta em
seguida. “Eu vou com você”, esbraveja o policial. Em um movimento de autodefesa,Vivi dá um
empurrão no homem, que cai.
“Não”, diz ela, que foge e consegue se trancar no quarto sem
sofrer mais nada. Descontrolado, o investigador esmurra a
porta raivoso. “Abre essa porta,
Vivi. Abre. Ainda vai me pagar
por tudo isso, por toda essa humilhação”, avisa Camilo.

