
Após encontrar o mítico e recluso Luke 
Skywalker (Mark Hammil) em uma ilha isola-
da, a jovem Rey (Daisy Ridley) busca entender 
o balanço da Força a partir dos ensinamentos 
do mestre jedi. Paralelamente, o Primeiro Im-
pério de Kylo Ren (Adam Driver) se reorganiza 
para enfrentar a Aliança Rebelde. 

v
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(1)
(2)

(3)

Foto de 1965, quando era feita a terraplanagem no terreno em que foi construído o  pré-
dio do Abrigo de Idosos “Domingos Ribeiro dos Santos”), onde hoje funciona Centro de 

Saúde, na Vila São Jorge, construído pelo Lions Clube de Ituverava. (1) o prefeito
 Salvador Cordaro Cruz, (2) Antonino Amedola e (3) Takayki Maeda (todos falecidos). 

Eles eram membros do Lions Clube de Ituverava. 

Foto de 1961, de uma pescaria no Rio Sapucaí, na fazenda de Iosime Fukuhara, no 
município de Ituverava. (1) Alcino Alves Barbosa, (2) Justino Teodoro da Silva 

(in memoriam), (3) Romeu Rangel, que trabalhavam no Banco da Lavora, depois 
Banco Real; (4) o corretor Aparecido Paulo de Oliveira (in memeoriam) 

e (5) o agropecuarista Aníbal Barbosa (in memoriam)

(1)

Carta de 30 de setembro de 1956, do ex-governador do Estado de e grande líder político da épo-
ca, Adhemar de Barros, ao ituveravense Wilson de Souza Viana (“Moriguinha”), de era correligio-
nário, amigo particular e tinha relações de família com o governador.  Wilson de Souza Viana era 
casado com Doralice Barbosa Viana (“Dora”) (ambos falecidos) e são seus filhos Fátima Noêmia 

Barbosa Viana e Paulo de Piratininga de Souza Viana, que hoje residem em São Paulo. 
Adhemar de Barros foi governador de São Paulo de 1947 a 1951. No final de seu mandato, 

Adhemar foi candidato à presidência da República. Contudo, para não deixar o governo 
nas mãos do vice-governador, Novelli Júnior, genro do então presidente general Eurico Gaspar 

Dutra, de quem se tornara adversário, desiste de sua candidatura e lança a 
de Getúlio Vargas, que estava recolhido em uma de suas fazendas, no Rio Grande do Sul.
Nas eleições de 1950 Adhemar não só garante a vitória de Vargas, como também elege seu 

sucessor no governo do Estado, Lucas Nogueira Garcez. No início de março de 1956, o ex-governador 
é condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a dois anos de reclusão. Parte, então, para o exí-
lio, na Bolívia. Em 9 de maio de 1956, contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) concede habeas-
-corpus a Adhemar. Disposto a retornar à política, Adhemar articula sua candidatura à prefeitura 

de São Paulo, em 1957. Vitorioso, comanda a prefeitura de 1957 a 1961, recuperando seu prestígio.

(2)

(3)

(4)

(5)
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11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

Eric conta a Luiza sobre as fotos encontradas por Lourenço, que 
comprometem Maria Pia. Arlete garante a Lígia que contou tudo o 
que sabe sobre o acidente de Mirella. Xavier comenta que sente 
falta de Bebeth. Malagueta avisa a Maria Pia que terá que pedir 
Sabine em casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como ele. 
Eric chora ao constatar que Maria Pia o traiu. Antônia diz a Júlio 
que voltaria a confiar nele caso revelasse a identidade do quarto 
ladrão. Júlio avisa a Sandra Helena e a Agnaldo que chegou a hora 
de entregar Malagueta. Eric pergunta a Lourenço como eles farão 
para pegar Malagueta.

13/11
QUARTA-FEIRA Lourenço avisa a Eric que o certo seria encaminhar as provas 

contra Maria Pia para a Polícia Civil. Luiza vai com Lourenço ao 
encontro de uma prima de Malagueta e descobre que Timóteo é pai 
do vilão. Júlio, Sandra Helena e Agnaldo vão à delegacia denunciar 
Malagueta. Douglas vai à casa de Malagueta convidá-lo para jantar 
com Eric e Maria Pia. Domênico não gosta de ser retirado do caso 
do roubo do hotel por Siqueira. Maria Pia fica surpresa ao ver que 
o terceiro convidado do jantar com Eric é Malagueta.

14/11
QUINTA-FEIRA

Eric mostra a foto para Maria Pia, comprovando que Malagueta é o 
quarto ladrão do hotel e que ela é cúmplice do bandido. Malagueta 
defende Maria Pia. Luiza conta a Antônia que Timóteo era pai de 
Malagueta. Maria Pia revela a Eric que Malagueta planejava se 
casar com Sabine para conseguir a presidência da empresa. Eric 
e Malagueta discutem e são contidos pelos seguranças do hotel. 
Malagueta pergunta a Eric qual a relação de Maria Pia com o nas-
cimento de Bebeth. Os policias dão ordem de prisão a Malagueta, 
que se atira da janela.

15/12
SEXTA-FEIRA

Malagueta cai na piscina do hotel e se esconde em um alçapão, 
mas acaba preso. Maria Pia se recorda dos momentos que teve 
com Malagueta. Eric comenta com Luiza que ficou impressionado 
com o descontrole de Maria Pia quando Malagueta foi preso. Luiza 
diz a Eric que Maria Pia se apaixonou por Malagueta. Nina faz uma 
ligação misteriosa em seu celular. Pedrinho fica sabendo por Luiza 
sobre o quarto ladrão. Sabine fica horrorizada ao saber da prisão 
de Malagueta. Eric pressiona Maria Pia a confessar que nunca foi 
ameaçada por Malagueta e que não o denunciou porque não quis.

16/12
SÁBADO

Maria Pia confessa a Eric que não entregou Malagueta em interesse 
próprio. Eric fica horrorizado com o plano de Maria Pia para conquistá-lo. 
Malagueta depõe na delegacia e afirma que não atropelou Waldemir. 
Eric e Luiza lamentam a reação de Bebeth, que se nega a acompanhá-
-los para voltar ao hotel. Maria Pia recebe uma intimação da Polícia. 
Rúbia conta a Luiza que Rouge/Rogério foi o defensor público de-
signado para defender Malagueta. Júlio procura Antônia para dizer 
que deu a prova de seu amor por ela entregando Malagueta e pede 
perdão à policial.

Sabine observa um anel de brilhantes na sala de Malagueta e se en-
furece ao descobrir que é de Maria Pia. Agnaldo cede às investidas de 
Sandra Helena. Gabriel conta a Douglas que a mãe nunca foi a uma 
reunião em seu colégio. Antônia pergunta a Eric se Athaíde poderia ter 
sido amante de Mirella. Antônia agradece Cíntia por ter sido honesta 
com Nelito. Douglas diz a Flávio que a reunião de pais foi tranquila e 
comenta que está amando ser pai. Sabine demite Maria Pia, e diz que 
contará a Eric sobre o romance da executiva com Malagueta. Lourenço 
avisa a Eric que foram encontradas fotos que comprometem Maria Pia.

Maria Vitória e Tomaso tentam convencer 
Otávio a se entregar para a polícia

Vicente pede que Maria Vitória lhe dê uma chance. Lucinda se revolta 
contra Leonor e Gregório. Inácio se diverte com Tiana e Justino. Reinaldo 
recebe uma convocação do Departamento Nacional de Saúde Pública. 
Alzira finge não dar importância quando Celeste fala sobre seu testa-
mento. Geraldo pensa em vender as geleias de Pepito em seu Empório. 
Maria Vitória e Tomaso tentam convencer Otávio a se entregar para a 
polícia. Lucinda não gosta quando Inácio insiste em enviar uma carta 
para a tia em Portugal. Maria Vitória pensa em Vicente. José Augusto 
decide reconhecer Tereza como sua filha.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

José Augusto tenta ligar para a casa de Emília. Fernão fica satisfeito em 
saber que Tereza será reconhecida como filha de José Augusto. Geraldo 
faz uma grande encomenda de geleias com Pepito. Celeste e Conselheiro 
se divertem com Alzira e Bernardo. Maria Vitória não deixa Vicente sair 
da pensão. Inácio insiste em ir para a casa de Emília, e Lucinda esconde 
a irritação. Edgar vai ao encontro de um possível patrocinador da Noite 
do Chorinho e acaba agredido. José Augusto consegue ligar para a casa 
de Emília. José Augusto afirma a Padre João que não deixará Fernão 
tirar vantagem de seu casamento com Tereza. Maria Vitória descobre 
que é prima de Celina.

QUINTA-FEIRA
Maria Vitória e Celina conversam. Angélica conta para Henriqueta que 
José Augusto reconhecerá Tereza como filha. Fernão insiste que a esposa 
volte a frequentar a Quinta da Carrasqueira. Alzira fica tensa ao saber de 
Maria Vitória e proíbe Celina de contar sobre a prima para Celeste.José 
Augusto diz a Henriqueta que não aceitará o casamento de Inácio com 
outra mulher. Olímpia decide contar para Conselheiro sobre Vicente. Alzira 
garante a Bernardo que a presença de Maria Vitória não atrapalhará seus 
planos. Lucinda briga com Inácio. Conselheiro visita Vicente. A pensão 
de Nicota é invadida por policiais e todos acabam presos.

15/11
SEXTA-FEIRA

16/11
SÁBADO

Inácio ensaia com Justino, e Lucinda finge interesse. Helena convida 
Maria Vitória para ir à festa que a rádio promoverá. Olímpia, Edgar e 
Artur vibram com a publicação do jornal Manifestum. Alzira e Bernardo 
contam para Celina sobre a vida que tinham em Portugal. Lucerne 
comenta com Quebra-Queixo sobre a tristeza no olhar de Inácio. José 
Augusto consegue ligar para a casa de Reinaldo. Lucinda é hostil 
com Eunice. Leonor, a mando de Lucinda, dá um telefonema falso 
para Inácio, cancelando a sua apresentação. Maria Vitória sai para 
passear. Inácio decide ir ao local do evento com Justino. Vicente beija 
Maria Vitória.

Vicente, Conselheiro, Olímpia, Edgar, Artur e Nicota são levados para 
a delegacia. Lucinda se desculpa com Inácio por sua crise de ciúmes. 
Maria Vitória descobre que seus amigos foram detidos. Pressionado 
por Tomaso, Otávio assume a culpa do atentado perante o delegado e 
liberta os inocentes. Tomaso planeja o resgate de Otávio com Umberto e 
Nicola. Mariana passa mal e José Augusto convoca Moniz para atendê-la. 
Fernão impede que Tereza visite a sobrinha. Alzira se desespera com o 
sumiço de sua aliança. Celina comenta com Maria Vitória sobre Celeste 
Hermínia. Mesmo desconfiado, Teodoro entrega a foto de Mariana para 
Bernardo. Celina apresenta Maria Vitória a Alzira.

Pressionado por Tomaso, 
Otávio assume a culpa do 

atentado perante o delegado 
e liberta os inocentes

PRESSÃO

Malu confronta Edgar, que afirma que trará Bóris de volta para o 
Colégio Grupo. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso, e Keyla se 
preocupa. Bóris e Edgar chegam a um acordo. Malu desabafa com 
Clara e afirma que pedirá demissão do Grupo. Tina pede que Benê 
reúna as quatro amigas para uma surpresa. Deco se insinua para 
Lica e propõe que ela o acompanhe em uma nova viagem. Roney se 
decepciona com o retorno de seu vídeo da internet. Ellen, Benê, Lica 
e Keyla se surpreendem com a mensagem de Tina.

11/12 
SEGUNDA-FEIRA

12/12 
TERÇA-FEIRA

13/12 
QUARTA-FEIRA

Tina não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. 
Roney tenta reunir os antigos integrantes de seu grupo musical. Keyla 
recruta K1 para ajudá-la a organizar as roupas de seu brechó. Ellen 
confirma para Fio que tem um segredo para lhe contar. K2 reclama 
da ausência de K1. K1 insinua que Keyla ainda gosta de Tato. Dogão 
confessa a Josefina que foi ele quem colocou a bomba no banheiro da 
escola. Josefina incentiva Dogão a se desculpar com Dóris e Benê. Tato 
termina o namoro com K2. Ellen revela a Anderson que Tina voltará 
ao Brasil. K2 sabota o brechó de Keyla.

14/12 
QUINTA-FEIRA

Tato tenta impedir K2 de estragar as roupas de Keyla. Ellen estranha 
a reação de Anderson sobre a notícia da volta de Tina. Tato assume 
a culpa de K2 para Keyla, que desconfia. K1 sofre bullying na escola 
e Benê e Dogão a defendem. Clara pede para ficar na casa de Lica 
durante a viagem de Malu. Dogão confessa a Dóris que foi o autor da 
bomba e pede para permanecer no Cora Coralina. Dogão se candidata 
à vaga de chapeiro na lanchonete. Samantha questiona Anderson sobre 
a volta de Tina. Tato exige que K2 assuma sua culpa para Keyla. Tina 
chega ao Brasil.

15/12 
SEXTA-FEIRA

Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a chegada de Tina. Tato 
garante a K2 que contará sobre sua sabotagem para Keyla, caso a me-
nina não o faça. Josefina incentiva Roney a contratar Dogão. Anderson 
desabafa com Moqueca sobre Samantha e Tina. Tina conta para as 
amigas sobre sua experiência no Japão. Tina e Samantha confrontam 
uma a outra. Dóris conversa com os alunos sobre bullying. Roney 
seleciona músicos para sua banda e reencontra Palito. Tato revela a 
Keyla que foi K2 quem estragou suas roupas. Palito faz insinuações 
sobre o passado de Roney. Samantha, Tina e Anderson se encontram.

16/12 - Sábado - Não há exibição

14/12

Alzira pede que Maria Vitória não mencione a Celeste Hermínia que é 
filha de Mafalda. Nicota conta para Lucinda que Maria Vitória voltará 
a Portugal. Bernardo afirma a Alzira que descobrirá se Maria Vitória 
é mesmo filha de Mafalda. Inácio conta para Justino como Lucerne o 
ajudou. Teodoro liberta Lucerne da prisão. Henriqueta se martiriza por 
ter dado doces a Mariana. Tereza insiste com Fernão para ir à Quinta. 
Olímpia preocupa-se com Vicente por ele estar sofrendo de amor por 
Maria Vitória. Lucerne comemora a volta ao cabaré. Pimenta provoca 
Otávio. Helena aconselha Tomaso sobre Natália. Bernardo mostra a foto 
de Mariana para Maria Vitória.

Tina conta que compôs uma música em homenagem à amizade das 
cinco meninas, e todas se emocionam. Ellen mostra para Anderson 
o novo clipe de Tina. Dóris comemora o entusiasmo de Bóris com a 
volta ao Colégio Grupo. Felipe e Lica se preocupam com Clara. Bóris 
repreende o comportamento dos alunos em relação a Malu. Marta fala 
com Dóris sobre seu mestrado. Deco se despede de Keyla, que afirma 
que os dois devem continuar amigos, por Tonico. Ellen se surpreende 
quando Samantha beija Anderson. Tina anuncia que voltará para o 
Brasil, mas insinua que está envolvida com alguém.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

14/12
QUINTA-FEIRA

15/12
SEXTA-FEIRA

16/12 - Sábado - Não há exibição

O plano de Nicole e Leonardo é sequestrar 
Dulce para deixar Gustavo sem chão

No dia seguinte, Dr. André diz que Diana está bem, que foi tudo uma crise 
de estresse. No café da manhã, Frida cochicha com Dulce que quer saber 
de tudo o que aconteceu. As outras amigas ficam com ciúme e Frida vai 
embora brava. Diana vai atrás de Inácio e eles se reconciliam. Juju pede 
o celular de Emílio emprestado, mas o garoto não dá. Mais tarde Emílio 
diz que se caso ela fizer uma série de vídeos sobre o Super-Eu e o Super-
-Bagunça. Ela aceita. Inácio e Diana vão falar com a Madre Superiora sobre 
sua reconciliação e acabam deixando escapar que Dulce Maria colocou em 
prática o plano para juntá-los. Eles não sabiam que a Madre havia proibido.

Leonardo consegue o uniforme da Rey Café e entrega a Nicole. Nicole diz 
que o próximo passo depois do sequestro é falir a Rey Café. Madre Superiora 
vai atrás de Dulce Maria, encontra Fabiana, diz que sabe do plano e que elas 
vão arcar com as consequências. Dulce Maria, escondida, escuta tudo. Os 
meninos veem tudo e planejam salvar a amiga. Enquanto Nicole se afasta 
para fazer uma ligação, eles tiram Dulce de dentro da mala e substituem 
por gravetos e pedras que estavam pegaram durante sua aventura. Nicole 
vai embora sem perceber a troca. Os meninos se preocupam por Dulce 
estar desacordada.

A pedido de Dulce, Fabiana 
liga para Estefânia e pede 

que ela envie algum presente 
para Diana, como se fosse um 

admirador secreto

SECRETO?

Nicole compra o apartamento onde sua mãe e irmão moram e diz que os dois 
agora vivem de favor. Leonardo vai à Rey Café e se encontra com Gustavo 
e Padre Gabriel. A pedido de Dulce, Fabiana liga para Estefânia e pede que 
ela envie algum presente para Diana, como se fosse um admirador secreto. 
Leonardo chega em casa e vê Nicole, que o aguarda para falar do plano 
para acabar com os Lários. Ela diz que primeiro eles precisam tirar Dulce 
Maria do caminho. Bárbara acorda Frida e diz que o plano de fazer com que 
pensem que elas brigaram está dando certo. O plano de Nicole e Leonardo 
é sequestrar Dulce para deixar Gustavo sem chão. Assim, Leonardo poderia 
assumir a empresa quando recuperar a confiança da família.

Vitor vê Estefânia preparando o próximo presente que enviará para Diana 
e diz que o plano pode dar errado, pois homens são orgulhosos. Cecilia e 
Gustavo conversam sobre trazer Dulce para morar de vez com eles depois 
do casamento. Inácio pede demissão para Madre Superiora. Ele diz que irá 
embora com Zeca no dia seguinte. Leonardo almoça com Silvana, que fala 
tudo sobre a empresa para ele. Silvestre encontra um antigo álbum de fotos 
da família Lários e mostra a foto de Leonardo adolescente para Franciely. 
Franciely acha a fisionomia dele familiar. Fabiana e Dulce vão atrás de 
Cecília na casa de Diana. Chegando lá, elas confessam que foram elas que 
mandaram os presentes.

Diana diz que Inácio jamais vai acreditar no que elas estão dizendo. Fabiana 
pede a Cecília que fale com Inácio. Madre Superiora vê Fabiana e Dulce 
voltando ao colégio e pergunta o que aconteceu. Elas dizem que passaram 
mal, por isso estavam dando uma caminhada. Dulce pede que a Madre 
chame Estefânia para leva-la ao médico. De volta ao internato, Dulce diz a 
Fabiana que depois dessa irá abandonar a vida de cupido. Enquanto Diana 
está internada, Inácio e Pascoal fazem os bolos que estavam encomendados. 
Inácio vira a noite com a mão na massa. Nicole continua com os preparativos 
para sequestrar Dulce.

Bóris repreende o comportamento 
dos alunos em relação a Malu

Página 5                         Edição 3.260                     Variedades                           TRIBUNA DE ITUVERAVA                                                                 Ituverava, 9 de dezembro de 2017

Malagueta avisa a Maria Pia que terá que pedir Sabine em 
casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como ele

Resumo das Novelas

Eric comenta com Luiza que 
ficou impressionado com o 
descontrole de Maria Pia 

quando Malagueta foi preso

SUSPEITA 

“Sempre companho a novela 
“Carinha de Anjo”, do SBT, pois 
além de ótimo entretenimento, 
principalmente para o público 
infantil, a trama conta uma 
história divertida, justamente 
para estimular a imaginação, 
sem precisar recorrer a questões 
polêmicas”.
Regiane Rodrigues, 26 anos, 
dona de casa

Povo vê TV

CONFESSOU
Dogão confessa a Dóris que foi o 

autor da bomba e pede para 
permanecer no Cora Coralina

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

14/12
QUINTA-FEIRA

15/12
SEXTA-FEIRA

16/12 - Sábado - Não há exibição

Pata aproveita que está na casa de 
Carmen para se aproximar de Duda 

Carmen e Matilde revelam para Cintia que descobriram uma passagem 
secreta, mas que não sabem como fazer para abrir. Carmen mostra que 
a passagem se abre na escada da sala do orfanato. As três tentam lançar 
um raio de luz sobre a escada para ver se o chão se abre com a passagem 
secreta, mas elas não conseguem. Elas acreditam que o tesouro está em 
uma das paredes e por isso querem levar Armando da próxima vez. Tobias 
convence sua esposa, Maria Cecília, a jantar com os amigos dele.Todos 
ficam quietos, pois afirmam ser estanho estar com a chefe. Miguel envia 
para Carmen uma caixa cheia de baratas mortas.

Cris e Tati conversam com Vivi por vídeo através do computador. Cintia 
conta para Bia que haverá um evento no Café Boutique com vários 
jovens. As duas confirmam presença através de uma rede social. 
Shirley está irritada com o namorado. Ela conta para Eduarda que 
Cícero estava escondendo uma foto e acha que pode ser uma traição. 
Em Porto Alegre, Vivi conta que está gostando muito da cidade, onde 
se pode conhecer tudo com mais calma do que em São Paulo. Vivi diz 
que se pudesse levaria sua irmã e amigas para morar com ela. Mili fica 
feliz ao descobrir que Miguel voltou a morar nos túneis do orfanato.

Leila, uma assistente social, 
vai ao apartamento de 

Bruno averiguar como está o 
comportamento entre pai e filha

OBSERVANDO

Miguel encontra Mili desmaiada na sala do orfanato e tenta arrombara porta, 
sem sucesso. O homem, que na verdade é pai verdadeiro de Mili, tosse 
muito. Carmen e Matilde ficam do lado de fora para ter certeza que Miguel 
não fugirá. Miguel consegue abrir a porta da cozinha e salvar Mili. Carmen e 
Matilde aparecem e Miguel foge. Pata aproveita que está na casa de Carmen 
para se aproximar de Duda, mas Marian aparece para atrapalhar. Durante 
a noite, Carmen, Matilde e Cintia vão ao orfanato para procurar o tesouro. 
Thiago solta a aranha Brunilda na sala da mansão dos Almeida Campos 
para desespero das chiquititas.

Matilde, Carmen e Cintia procuram o tesouro no túnel do orfanato com um 
detector de metal, mas o objeto quebra e busca termina. De volta a man-
são dos Almeida Campos, Carmen briga com todos ao saber que a aranha 
Brunilda está solta. A aranha aparece no braço de Carmen, que grita e 
desmaia. Bruno discute mais uma vez com a filha, Dani. A menina queria 
ver as amigas no orfanato, mas Bruno a proibiu. Leila, uma assistente social, 
vai ao apartamento de Bruno averiguar como está o comportamento entre 
pai e filha. Em Porto Alegre, Jaque leva Vivi para conhecer Marilia, uma 
importante produtora de moda que revelou muitos talentos. Marília gosta 
do material de Vivi.

Dani responde a todas as questões da assistente social, mas fica com medo 
do pai que escuta tudo. Ela gostaria de morar com Carol, mas diz que gosta 
de morar com Bruno. Vivi liga para Carol e conta que surgiu mais um trabalho 
no Rio Grande do Sul. Armando encontra mais uma das quatro pinturas, que 
juntas levam ao tesouro. A pintura está com Gabriela, que desconhece o teor 
da obra de arte. Outra está com Carmen e mais uma com Cintia.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

Mariano protege Sophia dos tiros. Josafá atinge Cido. Rato consegue 
desarmar Josafá. Cido é baleado e levado às pressas para o hospital 
em Palmas. Sophia liga pra Vinícius e manda que ele vá a Pedra Santa 
para deixar Josafá preso. Gael leva Cido para Palmas. Suzy estranha 
a atitude do marido e o acompanha até o hospital. Samuel ordena que 
Cido seja transferido da enfermaria para o quarto especial do hospital. 
Mercedes pede proteção para Clara. Clara faz acordo com Sophia pra 
retirar a denúncia contra o avô. Josafá sai da cadeia. Renato procura por 
Clara e pede para ser ouvido. O médico alerta Clara sobre Gael.

13/12
QUARTA-FEIRA

Clara pensa em como recuperar a guarda de Tomaz. Duda conta sobre 
as filhas para Caetana. Amaro dá presente para Estela. Raquel anula 
a interdição de Clara. Diego encontra um novo veio de esmeraldas e 
Sophia fica eufórica. Caetana procura Mercedes. Patrick negocia as 
telas de Clara com um comprador. Clara pede para Patrick ajudá-la a 
voltar a Palmas e escolhe a casa em que morou com Gael para comprar. 
O advogado acerta os detalhes da compra da casa com Sophia. Clara 
volta a Palmas. Patrick sugere que Clara tente conquistar Tomaz, antes 
de brigar por sua guarda. Mercedes comemora a volta de Clara, que se 
emociona ao encontrar Josafá.

QUINTA-FEIRA

Clara se surpreende ao saber que todos achavam que ela estava morta. 
Gael se irrita com Renato por tratar Tomaz como filho. Mariano tenta 
vender uma esmeralda para Amaro, sem nota fiscal. Clara afirma a 
Mercedes que se vingará da família de Gael. Josafá conta para a neta 
que foi impedido por Lívia de se aproximar de Tomaz. Clara encontra 
Duda em Pedra Santa e decide ir atrás dela no bordel. Bruno questiona 
Gustavo sobre a origem do dinheiro da compra do salão para Nádia. 
Clara convida Duda para morar com ela em Palmas. Raquel se encontra 
com Clara.Mercedes tenta convencer Josafá a desistir de se vingar de 
Gael e Sophia. Clara vê Tomaz, Renato e Lívia juntos.

Patrick contém Clara, que sofre por não poder se aproximar de Tomaz 
e acredita que Lívia e Renato também estavam envolvidos no plano de 
Sophia. Diego se encanta por Melissa. Nádia tenta obrigar seu cabe-
leireiro a contar quem é a mulher que se mudou para a antiga casa de 
Gael. Josafá afirma a Mercedes que irá atirar contra Sophia. Nádia e 
Lorena tentam invadir a casa de Clara. Melissa fala de Diego para Isabel. 
Samuel arruma Adinéia para ir à festa beneficente. Rafael se aproxima 
de Laura e Vinícius não gosta. Nádia e Sophia ficam ansiosas para 
saber o resultado da disputa. Clara é eleita a Embaixatriz da Infância 
do Tocantins e todos se surpreendem.

16/12
SÁBADO

Todos os convidados ficam surpresos e comentam o retorno de Clara. 
Gael agride Patrick ao vê-lo ao lado de Clara e Radu o defende. Renato 
tenta falar com Clara e Lívia sente ciúmes.  Gael descobre o plano de 
Sophia e Lívia contra Clara. Nádia e Lorena vão à casa de Clara. So-
phia se surpreende ao saber que a interdição da ex-nora foi revogada e 
procura Gustavo. O Juiz avisa a Sophia que ela pode perder toda a sua 
fortuna. Renato tenta falar com Clara. Gael conta para Tomaz sobre Clara 
e Lívia influencia o menino contra a mãe biológica. Gael tenta convencer 
Clara de sua inocência no plano de Sophia e Lívia e a leva para ver o 
filho. Tomaz rejeita Clara.

Tomaz destrata Clara e fica com Lívia. Gael promete à ex-mulher que 
irá ajudá-la a conquistar o filho. Amaral garante a Sophia que Clara 
pode recuperar o direito à exploração das esmeraldas. Gael repreende 
Lívia por colocar Tomaz conta Clara e Sophia recrimina o filho. Clara 
se recusa a falar com Renato. Diego sai com Melissa. Juvenal chora ao 
ver Estela e Amaro conversando. Mariano pede para Cleo apresentá-lo 
a Mercedes como seu namorado. Amaro vê Sophia armando com Rato 
para fazer com que Zé Vitor perca no jogo de pôquer. Josafá atira na 
direção de Sophia.

VOLTA POR CIMA
Clara pede para Patrick ajudá-la a voltar 

a Palmas e escolhe a casa em que morou 
com Gael para comprar. O advogado acerta 
os detalhes da compra da casa com Sophia

14/12
SEXTA-FEIRA

15/12

Gael avisa a Josafá sobre a morte da
neta, e Mercedes desmente o rapaz



Resumo das Novelas
Página 4                Edição 3.260                     Variedades                           TRIBUNA DE ITUVERAVA                                                                 Ituverava, 9 de dezembro de 2017

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

Eric conta a Luiza sobre as fotos encontradas por Lourenço, que 
comprometem Maria Pia. Arlete garante a Lígia que contou tudo o 
que sabe sobre o acidente de Mirella. Xavier comenta que sente 
falta de Bebeth. Malagueta avisa a Maria Pia que terá que pedir 
Sabine em casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como ele. 
Eric chora ao constatar que Maria Pia o traiu. Antônia diz a Júlio 
que voltaria a confiar nele caso revelasse a identidade do quarto 
ladrão. Júlio avisa a Sandra Helena e a Agnaldo que chegou a hora 
de entregar Malagueta. Eric pergunta a Lourenço como eles farão 
para pegar Malagueta.

13/11
QUARTA-FEIRA Lourenço avisa a Eric que o certo seria encaminhar as provas 

contra Maria Pia para a Polícia Civil. Luiza vai com Lourenço ao 
encontro de uma prima de Malagueta e descobre que Timóteo é pai 
do vilão. Júlio, Sandra Helena e Agnaldo vão à delegacia denunciar 
Malagueta. Douglas vai à casa de Malagueta convidá-lo para jantar 
com Eric e Maria Pia. Domênico não gosta de ser retirado do caso 
do roubo do hotel por Siqueira. Maria Pia fica surpresa ao ver que 
o terceiro convidado do jantar com Eric é Malagueta.

14/11
QUINTA-FEIRA

Eric mostra a foto para Maria Pia, comprovando que Malagueta é o 
quarto ladrão do hotel e que ela é cúmplice do bandido. Malagueta 
defende Maria Pia. Luiza conta a Antônia que Timóteo era pai de 
Malagueta. Maria Pia revela a Eric que Malagueta planejava se 
casar com Sabine para conseguir a presidência da empresa. Eric 
e Malagueta discutem e são contidos pelos seguranças do hotel. 
Malagueta pergunta a Eric qual a relação de Maria Pia com o nas-
cimento de Bebeth. Os policias dão ordem de prisão a Malagueta, 
que se atira da janela.

15/12
SEXTA-FEIRA

Malagueta cai na piscina do hotel e se esconde em um alçapão, 
mas acaba preso. Maria Pia se recorda dos momentos que teve 
com Malagueta. Eric comenta com Luiza que ficou impressionado 
com o descontrole de Maria Pia quando Malagueta foi preso. Luiza 
diz a Eric que Maria Pia se apaixonou por Malagueta. Nina faz uma 
ligação misteriosa em seu celular. Pedrinho fica sabendo por Luiza 
sobre o quarto ladrão. Sabine fica horrorizada ao saber da prisão 
de Malagueta. Eric pressiona Maria Pia a confessar que nunca foi 
ameaçada por Malagueta e que não o denunciou porque não quis.

16/12
SÁBADO

Maria Pia confessa a Eric que não entregou Malagueta em interesse 
próprio. Eric fica horrorizado com o plano de Maria Pia para conquistá-lo. 
Malagueta depõe na delegacia e afirma que não atropelou Waldemir. 
Eric e Luiza lamentam a reação de Bebeth, que se nega a acompanhá-
-los para voltar ao hotel. Maria Pia recebe uma intimação da Polícia. 
Rúbia conta a Luiza que Rouge/Rogério foi o defensor público de-
signado para defender Malagueta. Júlio procura Antônia para dizer 
que deu a prova de seu amor por ela entregando Malagueta e pede 
perdão à policial.

Sabine observa um anel de brilhantes na sala de Malagueta e se en-
furece ao descobrir que é de Maria Pia. Agnaldo cede às investidas de 
Sandra Helena. Gabriel conta a Douglas que a mãe nunca foi a uma 
reunião em seu colégio. Antônia pergunta a Eric se Athaíde poderia ter 
sido amante de Mirella. Antônia agradece Cíntia por ter sido honesta 
com Nelito. Douglas diz a Flávio que a reunião de pais foi tranquila e 
comenta que está amando ser pai. Sabine demite Maria Pia, e diz que 
contará a Eric sobre o romance da executiva com Malagueta. Lourenço 
avisa a Eric que foram encontradas fotos que comprometem Maria Pia.

Maria Vitória e Tomaso tentam convencer 
Otávio a se entregar para a polícia

Vicente pede que Maria Vitória lhe dê uma chance. Lucinda se revolta 
contra Leonor e Gregório. Inácio se diverte com Tiana e Justino. Reinaldo 
recebe uma convocação do Departamento Nacional de Saúde Pública. 
Alzira finge não dar importância quando Celeste fala sobre seu testa-
mento. Geraldo pensa em vender as geleias de Pepito em seu Empório. 
Maria Vitória e Tomaso tentam convencer Otávio a se entregar para a 
polícia. Lucinda não gosta quando Inácio insiste em enviar uma carta 
para a tia em Portugal. Maria Vitória pensa em Vicente. José Augusto 
decide reconhecer Tereza como sua filha.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

José Augusto tenta ligar para a casa de Emília. Fernão fica satisfeito em 
saber que Tereza será reconhecida como filha de José Augusto. Geraldo 
faz uma grande encomenda de geleias com Pepito. Celeste e Conselheiro 
se divertem com Alzira e Bernardo. Maria Vitória não deixa Vicente sair 
da pensão. Inácio insiste em ir para a casa de Emília, e Lucinda esconde 
a irritação. Edgar vai ao encontro de um possível patrocinador da Noite 
do Chorinho e acaba agredido. José Augusto consegue ligar para a casa 
de Emília. José Augusto afirma a Padre João que não deixará Fernão 
tirar vantagem de seu casamento com Tereza. Maria Vitória descobre 
que é prima de Celina.

QUINTA-FEIRA
Maria Vitória e Celina conversam. Angélica conta para Henriqueta que 
José Augusto reconhecerá Tereza como filha. Fernão insiste que a esposa 
volte a frequentar a Quinta da Carrasqueira. Alzira fica tensa ao saber de 
Maria Vitória e proíbe Celina de contar sobre a prima para Celeste.José 
Augusto diz a Henriqueta que não aceitará o casamento de Inácio com 
outra mulher. Olímpia decide contar para Conselheiro sobre Vicente. Alzira 
garante a Bernardo que a presença de Maria Vitória não atrapalhará seus 
planos. Lucinda briga com Inácio. Conselheiro visita Vicente. A pensão 
de Nicota é invadida por policiais e todos acabam presos.

15/11
SEXTA-FEIRA

16/11
SÁBADO

Inácio ensaia com Justino, e Lucinda finge interesse. Helena convida 
Maria Vitória para ir à festa que a rádio promoverá. Olímpia, Edgar e 
Artur vibram com a publicação do jornal Manifestum. Alzira e Bernardo 
contam para Celina sobre a vida que tinham em Portugal. Lucerne 
comenta com Quebra-Queixo sobre a tristeza no olhar de Inácio. José 
Augusto consegue ligar para a casa de Reinaldo. Lucinda é hostil 
com Eunice. Leonor, a mando de Lucinda, dá um telefonema falso 
para Inácio, cancelando a sua apresentação. Maria Vitória sai para 
passear. Inácio decide ir ao local do evento com Justino. Vicente beija 
Maria Vitória.

Vicente, Conselheiro, Olímpia, Edgar, Artur e Nicota são levados para 
a delegacia. Lucinda se desculpa com Inácio por sua crise de ciúmes. 
Maria Vitória descobre que seus amigos foram detidos. Pressionado 
por Tomaso, Otávio assume a culpa do atentado perante o delegado e 
liberta os inocentes. Tomaso planeja o resgate de Otávio com Umberto e 
Nicola. Mariana passa mal e José Augusto convoca Moniz para atendê-la. 
Fernão impede que Tereza visite a sobrinha. Alzira se desespera com o 
sumiço de sua aliança. Celina comenta com Maria Vitória sobre Celeste 
Hermínia. Mesmo desconfiado, Teodoro entrega a foto de Mariana para 
Bernardo. Celina apresenta Maria Vitória a Alzira.

Pressionado por Tomaso, 
Otávio assume a culpa do 

atentado perante o delegado 
e liberta os inocentes

PRESSÃO

Malu confronta Edgar, que afirma que trará Bóris de volta para o 
Colégio Grupo. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso, e Keyla se 
preocupa. Bóris e Edgar chegam a um acordo. Malu desabafa com 
Clara e afirma que pedirá demissão do Grupo. Tina pede que Benê 
reúna as quatro amigas para uma surpresa. Deco se insinua para 
Lica e propõe que ela o acompanhe em uma nova viagem. Roney se 
decepciona com o retorno de seu vídeo da internet. Ellen, Benê, Lica 
e Keyla se surpreendem com a mensagem de Tina.

11/12 
SEGUNDA-FEIRA

12/12 
TERÇA-FEIRA

13/12 
QUARTA-FEIRA

Tina não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. 
Roney tenta reunir os antigos integrantes de seu grupo musical. Keyla 
recruta K1 para ajudá-la a organizar as roupas de seu brechó. Ellen 
confirma para Fio que tem um segredo para lhe contar. K2 reclama 
da ausência de K1. K1 insinua que Keyla ainda gosta de Tato. Dogão 
confessa a Josefina que foi ele quem colocou a bomba no banheiro da 
escola. Josefina incentiva Dogão a se desculpar com Dóris e Benê. Tato 
termina o namoro com K2. Ellen revela a Anderson que Tina voltará 
ao Brasil. K2 sabota o brechó de Keyla.

14/12 
QUINTA-FEIRA

Tato tenta impedir K2 de estragar as roupas de Keyla. Ellen estranha 
a reação de Anderson sobre a notícia da volta de Tina. Tato assume 
a culpa de K2 para Keyla, que desconfia. K1 sofre bullying na escola 
e Benê e Dogão a defendem. Clara pede para ficar na casa de Lica 
durante a viagem de Malu. Dogão confessa a Dóris que foi o autor da 
bomba e pede para permanecer no Cora Coralina. Dogão se candidata 
à vaga de chapeiro na lanchonete. Samantha questiona Anderson sobre 
a volta de Tina. Tato exige que K2 assuma sua culpa para Keyla. Tina 
chega ao Brasil.

15/12 
SEXTA-FEIRA

Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a chegada de Tina. Tato 
garante a K2 que contará sobre sua sabotagem para Keyla, caso a me-
nina não o faça. Josefina incentiva Roney a contratar Dogão. Anderson 
desabafa com Moqueca sobre Samantha e Tina. Tina conta para as 
amigas sobre sua experiência no Japão. Tina e Samantha confrontam 
uma a outra. Dóris conversa com os alunos sobre bullying. Roney 
seleciona músicos para sua banda e reencontra Palito. Tato revela a 
Keyla que foi K2 quem estragou suas roupas. Palito faz insinuações 
sobre o passado de Roney. Samantha, Tina e Anderson se encontram.

16/12 - Sábado - Não há exibição

14/12

Alzira pede que Maria Vitória não mencione a Celeste Hermínia que é 
filha de Mafalda. Nicota conta para Lucinda que Maria Vitória voltará 
a Portugal. Bernardo afirma a Alzira que descobrirá se Maria Vitória 
é mesmo filha de Mafalda. Inácio conta para Justino como Lucerne o 
ajudou. Teodoro liberta Lucerne da prisão. Henriqueta se martiriza por 
ter dado doces a Mariana. Tereza insiste com Fernão para ir à Quinta. 
Olímpia preocupa-se com Vicente por ele estar sofrendo de amor por 
Maria Vitória. Lucerne comemora a volta ao cabaré. Pimenta provoca 
Otávio. Helena aconselha Tomaso sobre Natália. Bernardo mostra a foto 
de Mariana para Maria Vitória.

Tina conta que compôs uma música em homenagem à amizade das 
cinco meninas, e todas se emocionam. Ellen mostra para Anderson 
o novo clipe de Tina. Dóris comemora o entusiasmo de Bóris com a 
volta ao Colégio Grupo. Felipe e Lica se preocupam com Clara. Bóris 
repreende o comportamento dos alunos em relação a Malu. Marta fala 
com Dóris sobre seu mestrado. Deco se despede de Keyla, que afirma 
que os dois devem continuar amigos, por Tonico. Ellen se surpreende 
quando Samantha beija Anderson. Tina anuncia que voltará para o 
Brasil, mas insinua que está envolvida com alguém.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

14/12
QUINTA-FEIRA

15/12
SEXTA-FEIRA

16/12 - Sábado - Não há exibição

O plano de Nicole e Leonardo é sequestrar 
Dulce para deixar Gustavo sem chão

No dia seguinte, Dr. André diz que Diana está bem, que foi tudo uma crise 
de estresse. No café da manhã, Frida cochicha com Dulce que quer saber 
de tudo o que aconteceu. As outras amigas ficam com ciúme e Frida vai 
embora brava. Diana vai atrás de Inácio e eles se reconciliam. Juju pede 
o celular de Emílio emprestado, mas o garoto não dá. Mais tarde Emílio 
diz que se caso ela fizer uma série de vídeos sobre o Super-Eu e o Super-
-Bagunça. Ela aceita. Inácio e Diana vão falar com a Madre Superiora sobre 
sua reconciliação e acabam deixando escapar que Dulce Maria colocou em 
prática o plano para juntá-los. Eles não sabiam que a Madre havia proibido.

Leonardo consegue o uniforme da Rey Café e entrega a Nicole. Nicole diz 
que o próximo passo depois do sequestro é falir a Rey Café. Madre Superiora 
vai atrás de Dulce Maria, encontra Fabiana, diz que sabe do plano e que elas 
vão arcar com as consequências. Dulce Maria, escondida, escuta tudo. Os 
meninos veem tudo e planejam salvar a amiga. Enquanto Nicole se afasta 
para fazer uma ligação, eles tiram Dulce de dentro da mala e substituem 
por gravetos e pedras que estavam pegaram durante sua aventura. Nicole 
vai embora sem perceber a troca. Os meninos se preocupam por Dulce 
estar desacordada.

A pedido de Dulce, Fabiana 
liga para Estefânia e pede 

que ela envie algum presente 
para Diana, como se fosse um 

admirador secreto

SECRETO?

Nicole compra o apartamento onde sua mãe e irmão moram e diz que os dois 
agora vivem de favor. Leonardo vai à Rey Café e se encontra com Gustavo 
e Padre Gabriel. A pedido de Dulce, Fabiana liga para Estefânia e pede que 
ela envie algum presente para Diana, como se fosse um admirador secreto. 
Leonardo chega em casa e vê Nicole, que o aguarda para falar do plano 
para acabar com os Lários. Ela diz que primeiro eles precisam tirar Dulce 
Maria do caminho. Bárbara acorda Frida e diz que o plano de fazer com que 
pensem que elas brigaram está dando certo. O plano de Nicole e Leonardo 
é sequestrar Dulce para deixar Gustavo sem chão. Assim, Leonardo poderia 
assumir a empresa quando recuperar a confiança da família.

Vitor vê Estefânia preparando o próximo presente que enviará para Diana 
e diz que o plano pode dar errado, pois homens são orgulhosos. Cecilia e 
Gustavo conversam sobre trazer Dulce para morar de vez com eles depois 
do casamento. Inácio pede demissão para Madre Superiora. Ele diz que irá 
embora com Zeca no dia seguinte. Leonardo almoça com Silvana, que fala 
tudo sobre a empresa para ele. Silvestre encontra um antigo álbum de fotos 
da família Lários e mostra a foto de Leonardo adolescente para Franciely. 
Franciely acha a fisionomia dele familiar. Fabiana e Dulce vão atrás de 
Cecília na casa de Diana. Chegando lá, elas confessam que foram elas que 
mandaram os presentes.

Diana diz que Inácio jamais vai acreditar no que elas estão dizendo. Fabiana 
pede a Cecília que fale com Inácio. Madre Superiora vê Fabiana e Dulce 
voltando ao colégio e pergunta o que aconteceu. Elas dizem que passaram 
mal, por isso estavam dando uma caminhada. Dulce pede que a Madre 
chame Estefânia para leva-la ao médico. De volta ao internato, Dulce diz a 
Fabiana que depois dessa irá abandonar a vida de cupido. Enquanto Diana 
está internada, Inácio e Pascoal fazem os bolos que estavam encomendados. 
Inácio vira a noite com a mão na massa. Nicole continua com os preparativos 
para sequestrar Dulce.

Bóris repreende o comportamento 
dos alunos em relação a Malu
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Malagueta avisa a Maria Pia que terá que pedir Sabine em 
casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como ele
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Eric comenta com Luiza que 
ficou impressionado com o 
descontrole de Maria Pia 

quando Malagueta foi preso

SUSPEITA 

“Sempre companho a novela 
“Carinha de Anjo”, do SBT, pois 
além de ótimo entretenimento, 
principalmente para o público 
infantil, a trama conta uma 
história divertida, justamente 
para estimular a imaginação, 
sem precisar recorrer a questões 
polêmicas”.
Regiane Rodrigues, 26 anos, 
dona de casa

Povo vê TV

CONFESSOU
Dogão confessa a Dóris que foi o 

autor da bomba e pede para 
permanecer no Cora Coralina

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

13/12
QUARTA-FEIRA

14/12
QUINTA-FEIRA

15/12
SEXTA-FEIRA

16/12 - Sábado - Não há exibição

Pata aproveita que está na casa de 
Carmen para se aproximar de Duda 

Carmen e Matilde revelam para Cintia que descobriram uma passagem 
secreta, mas que não sabem como fazer para abrir. Carmen mostra que 
a passagem se abre na escada da sala do orfanato. As três tentam lançar 
um raio de luz sobre a escada para ver se o chão se abre com a passagem 
secreta, mas elas não conseguem. Elas acreditam que o tesouro está em 
uma das paredes e por isso querem levar Armando da próxima vez. Tobias 
convence sua esposa, Maria Cecília, a jantar com os amigos dele.Todos 
ficam quietos, pois afirmam ser estanho estar com a chefe. Miguel envia 
para Carmen uma caixa cheia de baratas mortas.

Cris e Tati conversam com Vivi por vídeo através do computador. Cintia 
conta para Bia que haverá um evento no Café Boutique com vários 
jovens. As duas confirmam presença através de uma rede social. 
Shirley está irritada com o namorado. Ela conta para Eduarda que 
Cícero estava escondendo uma foto e acha que pode ser uma traição. 
Em Porto Alegre, Vivi conta que está gostando muito da cidade, onde 
se pode conhecer tudo com mais calma do que em São Paulo. Vivi diz 
que se pudesse levaria sua irmã e amigas para morar com ela. Mili fica 
feliz ao descobrir que Miguel voltou a morar nos túneis do orfanato.

Leila, uma assistente social, 
vai ao apartamento de 

Bruno averiguar como está o 
comportamento entre pai e filha

OBSERVANDO

Miguel encontra Mili desmaiada na sala do orfanato e tenta arrombara porta, 
sem sucesso. O homem, que na verdade é pai verdadeiro de Mili, tosse 
muito. Carmen e Matilde ficam do lado de fora para ter certeza que Miguel 
não fugirá. Miguel consegue abrir a porta da cozinha e salvar Mili. Carmen e 
Matilde aparecem e Miguel foge. Pata aproveita que está na casa de Carmen 
para se aproximar de Duda, mas Marian aparece para atrapalhar. Durante 
a noite, Carmen, Matilde e Cintia vão ao orfanato para procurar o tesouro. 
Thiago solta a aranha Brunilda na sala da mansão dos Almeida Campos 
para desespero das chiquititas.

Matilde, Carmen e Cintia procuram o tesouro no túnel do orfanato com um 
detector de metal, mas o objeto quebra e busca termina. De volta a man-
são dos Almeida Campos, Carmen briga com todos ao saber que a aranha 
Brunilda está solta. A aranha aparece no braço de Carmen, que grita e 
desmaia. Bruno discute mais uma vez com a filha, Dani. A menina queria 
ver as amigas no orfanato, mas Bruno a proibiu. Leila, uma assistente social, 
vai ao apartamento de Bruno averiguar como está o comportamento entre 
pai e filha. Em Porto Alegre, Jaque leva Vivi para conhecer Marilia, uma 
importante produtora de moda que revelou muitos talentos. Marília gosta 
do material de Vivi.

Dani responde a todas as questões da assistente social, mas fica com medo 
do pai que escuta tudo. Ela gostaria de morar com Carol, mas diz que gosta 
de morar com Bruno. Vivi liga para Carol e conta que surgiu mais um trabalho 
no Rio Grande do Sul. Armando encontra mais uma das quatro pinturas, que 
juntas levam ao tesouro. A pintura está com Gabriela, que desconhece o teor 
da obra de arte. Outra está com Carmen e mais uma com Cintia.

11/12
SEGUNDA-FEIRA

12/12
TERÇA-FEIRA

Mariano protege Sophia dos tiros. Josafá atinge Cido. Rato consegue 
desarmar Josafá. Cido é baleado e levado às pressas para o hospital 
em Palmas. Sophia liga pra Vinícius e manda que ele vá a Pedra Santa 
para deixar Josafá preso. Gael leva Cido para Palmas. Suzy estranha 
a atitude do marido e o acompanha até o hospital. Samuel ordena que 
Cido seja transferido da enfermaria para o quarto especial do hospital. 
Mercedes pede proteção para Clara. Clara faz acordo com Sophia pra 
retirar a denúncia contra o avô. Josafá sai da cadeia. Renato procura por 
Clara e pede para ser ouvido. O médico alerta Clara sobre Gael.

13/12
QUARTA-FEIRA

Clara pensa em como recuperar a guarda de Tomaz. Duda conta sobre 
as filhas para Caetana. Amaro dá presente para Estela. Raquel anula 
a interdição de Clara. Diego encontra um novo veio de esmeraldas e 
Sophia fica eufórica. Caetana procura Mercedes. Patrick negocia as 
telas de Clara com um comprador. Clara pede para Patrick ajudá-la a 
voltar a Palmas e escolhe a casa em que morou com Gael para comprar. 
O advogado acerta os detalhes da compra da casa com Sophia. Clara 
volta a Palmas. Patrick sugere que Clara tente conquistar Tomaz, antes 
de brigar por sua guarda. Mercedes comemora a volta de Clara, que se 
emociona ao encontrar Josafá.

QUINTA-FEIRA

Clara se surpreende ao saber que todos achavam que ela estava morta. 
Gael se irrita com Renato por tratar Tomaz como filho. Mariano tenta 
vender uma esmeralda para Amaro, sem nota fiscal. Clara afirma a 
Mercedes que se vingará da família de Gael. Josafá conta para a neta 
que foi impedido por Lívia de se aproximar de Tomaz. Clara encontra 
Duda em Pedra Santa e decide ir atrás dela no bordel. Bruno questiona 
Gustavo sobre a origem do dinheiro da compra do salão para Nádia. 
Clara convida Duda para morar com ela em Palmas. Raquel se encontra 
com Clara.Mercedes tenta convencer Josafá a desistir de se vingar de 
Gael e Sophia. Clara vê Tomaz, Renato e Lívia juntos.

Patrick contém Clara, que sofre por não poder se aproximar de Tomaz 
e acredita que Lívia e Renato também estavam envolvidos no plano de 
Sophia. Diego se encanta por Melissa. Nádia tenta obrigar seu cabe-
leireiro a contar quem é a mulher que se mudou para a antiga casa de 
Gael. Josafá afirma a Mercedes que irá atirar contra Sophia. Nádia e 
Lorena tentam invadir a casa de Clara. Melissa fala de Diego para Isabel. 
Samuel arruma Adinéia para ir à festa beneficente. Rafael se aproxima 
de Laura e Vinícius não gosta. Nádia e Sophia ficam ansiosas para 
saber o resultado da disputa. Clara é eleita a Embaixatriz da Infância 
do Tocantins e todos se surpreendem.

16/12
SÁBADO

Todos os convidados ficam surpresos e comentam o retorno de Clara. 
Gael agride Patrick ao vê-lo ao lado de Clara e Radu o defende. Renato 
tenta falar com Clara e Lívia sente ciúmes.  Gael descobre o plano de 
Sophia e Lívia contra Clara. Nádia e Lorena vão à casa de Clara. So-
phia se surpreende ao saber que a interdição da ex-nora foi revogada e 
procura Gustavo. O Juiz avisa a Sophia que ela pode perder toda a sua 
fortuna. Renato tenta falar com Clara. Gael conta para Tomaz sobre Clara 
e Lívia influencia o menino contra a mãe biológica. Gael tenta convencer 
Clara de sua inocência no plano de Sophia e Lívia e a leva para ver o 
filho. Tomaz rejeita Clara.

Tomaz destrata Clara e fica com Lívia. Gael promete à ex-mulher que 
irá ajudá-la a conquistar o filho. Amaral garante a Sophia que Clara 
pode recuperar o direito à exploração das esmeraldas. Gael repreende 
Lívia por colocar Tomaz conta Clara e Sophia recrimina o filho. Clara 
se recusa a falar com Renato. Diego sai com Melissa. Juvenal chora ao 
ver Estela e Amaro conversando. Mariano pede para Cleo apresentá-lo 
a Mercedes como seu namorado. Amaro vê Sophia armando com Rato 
para fazer com que Zé Vitor perca no jogo de pôquer. Josafá atira na 
direção de Sophia.

VOLTA POR CIMA
Clara pede para Patrick ajudá-la a voltar 

a Palmas e escolhe a casa em que morou 
com Gael para comprar. O advogado acerta 
os detalhes da compra da casa com Sophia

14/12
SEXTA-FEIRA

15/12

Gael avisa a Josafá sobre a morte da
neta, e Mercedes desmente o rapaz
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Acontece

O Acontece desta semana traz 
flashes do Espeto Show,  bar loca-
lizado à Avenida Paulo Borges de 
Oliveira, 979, que é considerano 
um dos mais comletos da região. 

Marcelo Nogueira/ Franciane,  Ademar de Paula Freitas Jr./Ângela e Marcos Scapim/Raquel 

Guilherme Furlan, José Carlos Bechara/Ledinalva, 

Giane e Rafael Almeida Dantas

Thales Gomes, Larissa Cavalcante, Marcelo Silva 
Teixeira, Lara Domenici, Vitor Alamino, Victor Hugo 

Joazeiro e Patrícia Silva

Gercino Pistori/Lilian, Alexandre Vidal 
e a namorada Luciana Santos de Paula João Antônio Macedo/ Joelma

Sergino Prado/Paula, Nei Dias/Mara 
e Danilo Melo/Celi

Anderson Campos/ Ana Paula 
e o filho Yuri

Fransérgio Martins 
e Lâmia Del Guerra

Lucas Sandoval Saad 
e Gabriela Barbosa Virgilho e Elza Mara Simone  Franco 

e Jéssica Cristina Teixeira

Gustavo Adolfo, Érica Machado 
e Caru Assis

Carlos Eduardo de Oliveira
 e Maísa Rodrigues

Lucas Moraes/Cláudia
 e o filho Filipe

Cláudio Generoso/ Maria



Sociais

Você pode agradecer sua 
família, pelo suporte, carinho, 
amor, cuidado. Até pelas crises, 
que ajudam a crescer. Seria 
muito importante. Mas estaria 
incompleto.

Você pode agradecer seu 
patrão, chefe ou colegas de tra-
balho, pelas oportunidades de 
aprender, crescer, contribuir. Ou 
de simplesmente poder trabalhar. 
Seria importante. Mas estaria 
incompleto.

Você pode agradecer aos 
amigos pelos dias de alegria, as 
noites de companhia, as horas de 
compreensão e coração recepti-
vo. Seria um gesto emocionante. 
Mas estaria incompleto.

Você pode agradecer pela 
natureza, pelo sol, ar, água, 
vegetação, vida. Seria uma lem-
brança importante. Mas estaria 
incompleta.

Você pode agradecer aos pro-

VOCÊ PODE AGRADECER...

Mensagem

fessores e colegas pelas horas 
insubstituíveis de aprendizado, 
convivência e troca de experiên-
cias. Seria uma atitude e tanto. 
Mas ainda estaria incompleta.

Você pode, então, agradecer 
a Deus pela sua família, por ter 
lhe dado amigos, por ter propor-
cionado trabalho, por ter criado a 
natureza, mostrado toda a beleza 
da vida, ter dado de presente 
a fé. Pode reconhecer que de 
Suas mãos tudo nasce, tudo 
provem.

Ele sustenta toda a forma de 
vida, ama a cada ser humano 
como coroa de sua criação. 
Você pode agradecer por muito, 
por tanto, por tudo. Principal-
mente, por Ele fazer você ser 
quem você é. Um gesto vibrante, 
verdadeiro, de uma vida que 
responde ao amor com gratidão. 
Este sim, um gesto completo. 
Porque é um gesto de fé.

Luiz Mendonça 

DIA 14 DE DEZEMBRO

Nara Fernanda, filha de Ataíde Alves Fil-
gueira e Maria Antônia Filgueira; Luciano 
Martins Dias; Juliano, filho de Rui dos Santos 
e Aparecida Pereira dos Santos; Mauro Sérgio 
e Márcio César, filhos de Mauro Nogueira e 
Valdice Santos Nogueira; Flávia, filha de Luiz 
Carlos de Matos e Tânia Regina de Souza 
Matos; Fernão Sandoval Terra Ferreira, filho 
de Beatriz Sandoval Terra Ferreira e Djair 
Simões Ferreira

DIA 15 DE DEZEMBRO

Hiroko Motomura Vieira, esposa de Re-
ginaldo Gonçalves Vieira; Patrícia Menezes 
Pereira, filha de Mário Alves Pereira Filho e 
Pulquéria J. de Menezes Pereira; Rafael Bru-
nelli; Carlos Alberto Tamura Ogawa, filho de 
Paulo Ogawa; Maria Goretti A. Barbosa, casada  
com Cláudio César Venturoso; Devanir da Silva 
Rego; Manuel Moreira Barbosa Neto; Alceu 
Cardoso Pimenta

DIA 16 DE DEZEMBRO

O médico Ricardo Jorge de Vasconcelo,  que 
reside no Rio de Janeiro, filho de Lafita Jorge 
de Vasconcelos e do médico Dr. Mário Vianna 
Vasconcelos; Fernanda Maria, filha de Lázaro 
Antônio Severino e Kátia Maria G. Barros 
Severino; Jonas Valize; Moacyr Gilberto David

DIA 11 DE DEZEMBRO

Elaine Rosa de Paula, esposa de 
José Antônio Vieira; Adriana Mendes 
Peixoto, filha de Geraldo Peixoto; 
Regiane Modes Oliveira de Queiroz, 
casada com Júlio César de Queiroz; 
Wladimir Menezes Alves; Mauro 
Antônio de Lucca

DIA 12 DE DEZEMBRO

Aline, filha de José Carlos Colani 
e Rosa Maria Barbosa Colani; Luzi-
mar Rosângela da Silva Mazeto, filha 
de Emília Pereira da Silva; Carlos 
Migliori Júnior; Marizilda Martins, 
filha de Terezinha Margarira Pinto 
Martins e Wilis Martins; Luiz Antô-
nio Garnica; Daniela Galdiano Pires, 
filha de Ariovaldo Barbosa Pires e 

Maria Leoneti Galdiano Pires; Carlos Roberto 
dos Santos; João Paulo de Souza, filho de José 
Eurípedes Lourenço Borges e Edna de Souza 
Lourenço Borges; Maria Luíza da Silva Mya-
saka, esposa de Roberto Myasaka; 

DIA 13 DE DEZEMBRO

Thesley Thiago de P. Silveira; Cristina 
Brunelli; Cláudia Cristina P. Ferreira; Rita de 
Cássia, esposa de José Gilberto de Paula; He-
lena Moisés Mendonça, casada com João Paulo 
Vieira dos Santos e Carina Moisés Mendonça, 
casada com Marcelo Gualberto Nogueira, filhas 
de Lúcia Helena Moisés Mendonça e César 

A
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JOÃO CÂNDIDO E NEIDE
Dia 13 de dezembro, comemoram 42 anos de 
casados, Bodas de Prata Dourada, João Cândido 
de Souza e Neide Beatriz Sampaio de Souza. O 
casal recebe os parabéns dos filhos Flávio Hum-
berto Sampaio de Souza, casado com Lígia Ma-
ria de Assis Ferreira de Souza; Gisele Sampaio 
de Souza Romão, casada com Wilson Romão 
Júnior e Aline Sampaio de Souza Cavalcanti, 
casada com Genildo Lacerda Vilela Cavalcanti, 
dos netos Guilherme, Mariana, Sofia e Alice, dos  
familiares e amigos.

CARLOS ROBERTO
Comemora aniversário dia 11 dezembro, 
o empresário Carlos Roberto dos Santos.
Ele recebe os parabéns da esposa Luciene 
Silveira Santos, dos filhos Eduardo e Laura, 
dos familiares e amigos

GUILHERME
Comemora aniversário, 
dia 16 de dezembro, 
Guilherme Henrique 
da Silva Caxias. Ele 
recebe os parabéns da 
mãe Maria Helena da 
Silva, das irmãs Daniela 
Cristina da Silva Caxias 
e Jéssica Maria da Silva 
Caxias, dos amigos e 
familiares

LUIZ FELIPE
Comemora  três  anos, dia 12 de 
dezembro, Luiz Felipe Martins 
Cassiano Dantas, filho de Daniel 
Dantas e Ana Cristina Martins 
Cassiano Dantas. Luiz Felipe 
recebe os parabéns dos pais, dos 
avós Sebastião Dantas da Silva 
e Maria Hilda Silva Dantas, e 
José Luiz Alves Cassiano e Maria 
Ernestina Martins Alves 
Cassiano (“Tina”), dos tios, 
padrinhos, familiares e amigos

Destaque

REGIANE
Dia 11 de dezembro, Regiane Modes Oliveira 
de Queiroz, esposa de Júlio César de Queiroz, 
proprietário da Estação da Costrução. Ela re-
cebe os parabéns do esposo, das filhas Laura 
Oliveira Queireoz e Beatriz Oliveira Queiroz, 
dos familiares e amigos  

NELSON E LÚCIA
Dia 27 de novembro, comemoraram 35 anos, 
Bodas de Coral, o Pastor Nelson Moreira e 
Lúcia  Helena Maria dos Santos Moreira . 
Eles recebem os parabéns dos filhos Wallace 
Fernando Moreira, Wesley Fernando Moreira 
e Weder Fernando Moreira, das noras Fernan-
da, Hilária e Ester, dos netos Maria Eduarda, 
Maria Laura e Joaquim e dos membros da 
Igreja Assembleia de Deus

CAIO 
Comemora aniversário, hoje, 9 de dezembro, 
Caio Alves Anunciação. Ele recebe os parabéns 
dos pais Jesus Bento Anunciação e Glaucea 
Maria Alves Anunciação, dos irmãos Bruna e 
Leonardo, dos amigos e familiares
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ÁRIES 
21 de março a 20 de abril
A pressa em fazer coisas pode prejudicar o andamento de certas iniciativas. Permita-
-se parar para refletir e observe como tudo está por enquanto. É preciso cautela e 
objetividade.

TOURO
21 de abril a 20 de maio
Apoie-se em suas experiências passadas e construa possibilidades para o futuro. 
Se direcione para uma restruturação da vida. Aproveite para criar novas relações 
profissionais.

GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Poderá se sentir mais agitado e nervoso. Tente extravasar o seu potencial energético em 
alguma atividade física. Não deposite as suas energias apenas em trabalhos mentais.

 
CÂNCER
21 de junho a 20 de julho
Processos internos podem provocar certo desconforto. Compreenda o que se passa 
no seu íntimo e não permita que isso o prejudique. Você precisa separar a intimidade 
da vida social.

LEÃO
21 de julho a 20 de agosto
Observe se o que tem feito em prol de sua carreira é condizente com a necessidade da 
sua vida atual. Reveja a sua atuação e evite se apegar ao passado. Seja mais objetivo.

VIRGEM
21 de agosto a 20 de setembro
A estruturação de sua vida depende apenas de você. Use o seu conhecimento, mas 
não se feche em conceitos. Observe o que acontece ao seu lado e se empenhe para 
harmonizar-se.

LIBRA
21 de setembro a 20 de outubro
Não deixe que os compromissos da vida o desestabilizem. Mantenha-se firme nos seus 
propósitos de juntar novos hábitos e atividades à rotina. Avalie o que é bom para você.

ESCORPIÃO
21 de outubro a 20 novembro
Querer agradar a todos é impossível. Reconheça o seu potencial de ser generoso e soli-
dário e não se sinta em posição inferior por críticas recebidas. Seja mais autoconfiante. 

SAGITÁRIO
21 de novembro a 20 dezembro
Você terá chances para rever pontos importantes da sua vida e voltar atrás em algumas 
decisões tomadas. Corrija os erros, termine o que começou e trace novos planos.

CAPRICÓRNIO
21 de dezembro a 20 de janeiro
Evite se apegar às crenças antigas. Busque novos conhecimentos. Possibilidade de 
boa produtividade, mas é preciso ser mais objetivo. 

AQUÁRIO
21 de janeiro a 20 de fevereiro
Novas ideias incentivam novas conquistas. No entanto, não deixe que isso fique 
apenas na imaginação. A criatividade flui, mas pode ter pouca vitalidade na prática.

PEIXES
21 de fevereiro a 20 de março
As experiências vividas por terceiros podem proporcionar grande aprendizado. Ob-
serve o que as pessoas fazem e como agem. Troque experiências e não se acanhe 
em pedir ajuda.

Horóscopo

Horizontal:regina case, desenhista, atufar, rr, lr, and, ciente, edu, sl, igp, marco civil, alo,mendes, 
ba, cad, i, lied, garoa, nr, ivo, ato, cinco anos, cadente.
Vertical: realismo magico, estrela de davi, egeu, ran, ronca,infanticidio,cd, unha de fome, aloe, air, 
ant, seiva, inave, astrud gilberto, ear, upload, uso. 

Publicado com autorização das revistas COQUETEL de palavras cruzadas  e passatempos. Todos os  meses dezenas de publicações nas bancas.

RESPOSTA  DA  EDIÇÃO  ANTERIOR

Cruzadas

Eu acredito em Horóscopo

DE 9 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO - Geremy Altins (GB Edições)

“Sou geminiana, e como 
a maioria das previsões 
para o meu signo retratam 
situações bem semelhantes 
ao meu dia a dia, acostumei 
a consultar o horóscopo re-
gularmente”.

Telinha

A verdade aparece
Nos próximos capítulos de “Tem-

po de Amar”, Tereza (Olívia Torres) 
terá sua verdadeira origem revelada. 
É que José Augusto (Tony Ramos) de-
cide reconhece-la como filha, vindo 
à tona o segredo tão bem escondido 
por Delfina (Letícia Sabatella). Por 
outro lado, este era o grande sonho 
de Delfina que ainda continuará 
acalentando o desejo de se casar 
com José Augusto. 

Belo casal
Vladimir Brichta e Adriana 

Esteves, que aparecem lindos e 
charmosos durante um evento 
é um dos casais mais queridos 
do meio artístico. Eles foram 
escalados para atuarem juntos 
na novela “De Volta Pra Casa”, 
que está sendo escrita por João 
Emanuel Carneiro. A produção 
substituirá “O Outro Lado do 
Paraíso”.

Novidade
O “Ritmo Brasil”, comandando 

por Faa Morena, vai entrar na 
faixa de horário que era ocupada 
por Amaury Jr., na Rede TV! E que 
tenha sucesso!

Gravando
A Globo já deu a largada às 

gravações da nova temporada 
da série “Os Experientes”, cujos 
episódios são centralizados 
em personagens da Terceira 
Idade. No elenco, entre outros, 
estão José de Abreu, Eva Wilma, 
Osmar Prado, Mauro Mendonça 
e Regina Braga. 

Na novela
Luma Costa está escalada 

para atuar em “ Verão 90 
Graus”, que será mostrada 
na faixa global das sete da 
noite, no ano que vem. Só para 
lembrar, Luma Costa ganhou 
maior notoriedade quando fez 
a Odete Roitman, na série “Pé 
Na Cova”.

Casamento na praia

Camila Queiroz e Klebber 
Toledo vão casar em Jericoa-
cara, no Ceará. A cerimônia 
será na praia e somente para 
convidados íntimos. Tudo para 
o ano que vem, depois que a 
atriz encerrar o seu trabalho 
em “Pega Pega”, na qual inter-
preta a Luiza. 

Thamirys Donatti Adriano 
Valentim, 22 anos, auxiliar 

odontológico

Cinema nacional
O diretor Sérgio Rezende está 

produzindo um filme protago-
nizado por Othon Bastos, cujo 
roteiro é baseado nos últimos 
dias de vida de Tancredo Neves, 
eleito presidente do Brasil e que 
morreu em 1985, sem tomar 
posse.  “O Paciente” já está sendo 
rodado no Rio de Janeiro. A atriz 
Esther Góes interpreta Dona 
Risoleta Neves. 

Dupla jornada
Dan Stulbach está cotado 

para ser o apresentador do 
especial “Você Decide”, que 
será mostrado como atração 
de final de ano pela Globo. E 
tem mais, caso a novela de 
Aguinaldo Silva seja apro-
vada, Stulbach deve ser o 
protagonista. Quem pode, 
pode!

Romance
Lucas Veloso e a bailarina 

Nathalia Melo engataram 
um romance; a aproximação 
aconteceu nos bastidores 
do “Dança dos Famosos”. 
Felicidades ao casal!

A próxima noiva
Quem esteve na festa de 

casamento de Ticiane Pinheiro 
e César Tralli, conta que Sabri-
na Sato pegou o buquê jogado 
pela noiva. Quando será que 
Sabrina subirá ao altar com 
Duda Nagle?

A terceira temporada
Confirmados os nomes 

de Joana Maranhão, Bárbara 
Evans, Bárbara Borges, Isabel 
Fillardis, Dudu Pelizzari, Douglas 
Sampaio, entre outros, para a 
terceira temporada do “Dancing 
Brasil”. Estreia dia 17 janeiro. 

Reprise
Consta que a intenção do 

SBT é reprisar a novela “Cúmpli-
ces de Um Resgate”, assim que 
terminar “Chiquititas”. 

Deu show
Quem viu conta que Susana 

Vieira deu o maior show em festa 
na qual seu filho, Rodrigo Cardo-
so, atuou como DJ. Vestida com 
uma calça de couro, a atriz de 75 
anos não saiu da pista de dança. 


