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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS
MALHAÇÃO — TODA FORMA DE AMAR

17h56. Globo: Rita não aceita as desculpas de Martinha. Osório briga com Meg e insulta Guga (foto), que
o enfrenta. Filipe tenta consolar Beto. Marco termina o
namoro com Neide, procura Carla e os dois se beijam.
ÉRAMOS SEIS

18h28. Globo: Júlio avisa a Lola (foto) que levará Isabel
e Julinho pra visitar a filha deAssad.Afonso desabafa com
Virgulino sobre a invasão ao armazém. Soraia hostiliza
Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos.
BOM SUCESSO

19h32. Globo: Ramon ajuda Paloma na confecção dos
vestidos.Vicente termina seu relacionamento com Gabriela. Mário (foto) assiste a Silvana gravar o último capítulo
da novela, quando acontece um acidente com a atriz.
TOPÍSSIMA

19h50. Record: Andrea fica irritada com a visita de
Lima a Sophia (foto). Pedro avisa a Paulo Roberto que
a carga foi descoberta por Graça. Fernando diz ter saudade de Jandira. Bruno procura por Pedro na peixaria.
AS AVENTURAS DE POLIANA

20h50. SBT: Durval (foto) encontra Luciano. Sérgio
não acredita na mudança de Waldisney. Mirela descobre que Luca fingiu estar machucado. Luisa e Fernanda discutem. Yasmin ajuda Luigi a mudar o visual.
A DONA DO PEDAÇO

21h18. Globo: Régis confessa a Maria da Paz que teme
ser acusado de assassinato. Lyris procura Agno (foto) e se
aproxima de Leandro. Linda pede para conversar com Zé
Hélio.Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar sua dívida.

CENA QUENTE

Visita na mansão de Emília
GLOBO / RAQUEL CUNHA

LLClotilde (Simone Spoladore) e Olga (Maria Eduarda de Carvalho) mal
chegaram a São Paulo e já foram convocadas para um compromisso
social,em Éramos Seis.Emília (SusanaVieira) envia à casa de Lola (Gloria Pires) um chofer com um recado irritado, dizendo ser um absurdo
que as sobrinhas não tenham ido visitá-la.Para não contrariar a viúva,
as três atendem ao desejo e tomam o bonde em direção à mansão.

LL‘A DONA DO PEDAÇO’

Ex-casal na boa
Maria da Paz retoma a amizade com Régis
ISABELLA PINHEIRO / GSHOW

LLJULIANA PIMENTA

A

pósoutraarmaçãodeJosiane (Agatha Moreira),Régis
(Reynaldo Gianecchini)
vai preso, em A Dona do Pedaço.
Cheio de dívidas, o ex-playboy
começa a vender todo o estoque
da sua importadora para pagar
agiotas. Jô usa essa movimentação financeira para fazer Camilo
(Lee Taylor) acreditar que seu ex-amante é responsável pelas mortes de Jardel (Duio Botta) e Lucas
(Kainan Ferraz) e vai fugir do país.
Não satisfeita, ela também resolve tirar o namorado Téo (Rainer Cadete) do seu caminho.Com
provas de que a vilã matou seu
mordomo, o fotógrafo confronta
a namorada,que nega ter planejado o crime.“O Jardel tinha descoberto meu caso com o Régis, me
ameaçou”, contará a golpista. Ela
consegue convencer o namorado
de que o ama e está arrependida, e
marca um encontro com ele em
um motel. Ao chegar lá, Jô o surpreende com golpes de picador
de gelo nas costas. Imaginando
ter matado o rapaz, ela o abandona no quarto e foge. Mas o rapaz é
socorrido ainda com vida e levado
para um hospital.Jô até tenta concluir o crime desligando tubos na
UTI,mas é interrompida por médicos que entram no quarto.
Preocupada com Téo, Maria da Paz (Juliana Paes) vai até
o hospital. Lá, a boleira desabafa
com a mãe do fotógrafo sobre a
gratidão que ela sente por ele.“Eu
acho que se não fosse ele...Eu nem
teria minha confeitaria”,contará.E
vai revelar que Téo lhe emprestou
dinheiro para montar o negócio.
A mãe do rapaz vai garantir que
ele não tinha condições de fazer
empréstimos,e Maria da Paz logo
perceberá que o fotógrafo foi um
laranja para que Régis pudesse lhe
ajudar. É aí que Maria vai atrás do
ex-marido na cadeia para entender o que aconteceu.

PlanodeRégisparaajudarMariaaabrirnovaconfeitariaédescoberto

Visita ao ex-marido na cadeia
LLApós ligar os pontos e associar
que a ajuda financeira de Téo, na
verdade, foi dada por Régis, Maria agradece ao ex.“É graças a você que eu abri minha nova confeitaria. Eu sempre desconfiei que
cê tava por trás do Téo na história
do dinheiro pra eu montar a confeitaria. Eu lembro que cê ofereceu o dinheiro”, dirá a boleira. O
ex-playboy tenta continuar mantendo a mentira, mas Maria insiste que já sabe de tudo, e ele final-

mente confessa o empréstimo e
o amor que sente por ela. Maria
desconversa, mas insiste que pagará suas dívidas ao ex e que fará
de tudo para ajudá-lo. Régis, por
sua vez, questionará a amada e dirá que não tem esperanças em sair
da cadeia. Maria insistirá na recuperação do rapaz.“Quando cê sair,
vou fazer tudo que der pra te ajudar.Você me ajudou no momento
que eu tava por baixo, graças a você eu montei minha confeitaria.”

