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televisão

LL‘Amor de Mãe’

Um tiro que saiu
pela culatra
Polícia investiga Álvaro por atentado contra Raul

D

e nada adiantou armar
um atentado contra Raul
(Murilo Benício) e levar um tiro para salvá-lo. Álvaro (Irandhir Santos) não caiu
nas graças do novo presidente da
PWA em Amor de Mãe, da Globo. Para piorar a situação, a polícia ainda começará a investigá-lo.
A partir de hoje, Davi (Vladimir Brichta) descobre a identidade do atirador e denuncia Álvaro
para a investigadora da Polícia Civil Miriam, que confronta o empresário. Ele, claro, nega todas as
acusações e consegue avisar Penha
(Clarissa Pinheiro) de que ela será pressionada pela polícia.Como
não há provas contra a dupla, Miriam fica de mãos atadas.
Ao contrário do plano inicial,
Álvaro não ganha a confiança de
Raul,que fica cada vez mais cismado. Na sexta-feira, Marina (Erika
Januza) entrega para Davi os documentos que Amanda (Camila
Márdila) guardava e que comprovam ações criminosas do vilão.

Resumo das novelas
MALHAÇÃO — TODA FORMA DE AMAR

17h57. Globo: Rui ameaça Tadeu e exige que o
rapaz conte o paradeiro de Rita (foto). Thiago descobre que Jaqueline está presa no bar de Rui. Filipe
confronta Tadeu, que jura não saber onde está Rita.
ÉRAMOS SEIS

18h29. Globo: Zulmira exige que Felício se afaste
de Isabel. Alfredo (foto) pede demissão para Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton.
SALVE-SE QUEM PUDER

19h34. Globo: Bel pede desculpas para Alexia/Josimara
(foto). Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou
para os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia pede
ajuda a Zezinho para deixar o Programa de Proteção.

Divulgação / TV Globo

AMOR SEM IGUAL

20h30. Record: Leandro agarra Maria Antônia à força.
Ramiro (foto) conversa com o suposto policial e pergunta se o
que está acontecendo não é uma armação deTobias.O policial
tira Ramiro do carro e o manda ficar de joelhos.
AS AVENTURAS DE POLIANA

20h50. SBT: Ruth escuta Bento e João discutindo.
Brenda desabafa com a mãe sobre o término com
Jeff. Poliana (foto) pergunta se a tia está apaixonada por Pendleton.
AMOR DE MÃE

21h17. Globo: Camila pede que Lurdes não comente
com Thelma sobre a descoberta de Danilo (foto). Danilo
sonda Thelma sobre sua infância. Sandro e Tiago comemoram o casamento de Raul e Vitória.

cena quente

Cheios de segundas intenções
Estevam Avellar / TV Globo

A volta de Estela
E após quase ser assassinada a
mando de Álvaro e conseguir escapar prometendo nunca mais
aparecer,Estela (Letícia Lima) ressurge na quinta-feira.Como existe
uma investigação sobre a possível
morte dela, a loura vai à delegacia
e inventa desculpa para o sumiço.
Quanto a Álvaro,Estela diz que
não quer ser mais amante dele e
nega as investidas do vilão. A situação ainda piora quando Verena (Maria) flagra a ex-amante do
empresário na festa de inauguração da fundação comandada por
ele. A cantora vai tirar satisfação
com o marido e o casamento deles entra em nova crise.

Em Salve-se Quem Puder,Micaela (Sabrina Petraglia) está prestes
a finalizar a obra em seu restaurante e pede indicação de funcionários para Verônica (Marianna
Armellini). Era tudo que a falsa
amiga precisava para sugerir os
nomes de Bruno (Marcos Pitombo) e Gael (Cirillo Luna).Os primos
da secretária têm a missão de se
aproximar da jovem,tudo em prol
de um plano de vingança. Após
as entrevistas, Micaela contrata
os dois para trabalhar no restaurante. Gael vibra com o novo emprego,enquanto Bruno agradece.
Depois,Verônica faz uma ligação
para um deles e reforça que esse é
o primeiro passo da sua vingança.
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Álvaro não conquista a confiança de Raul e entra na mira da polícia

