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NOVELAS/ RESUMOS DO DIA
Nanda explica
a Rômulo a
sabotagem de
Vanderson e
afirma que ficará ao lado dele.
Juliana é aprovada no exame da
autoescola e comemora com
Jabá. Rômulo revela a Belloto e
Jéssica que perdeu a luta porque
foi dopado por Vanderson. Nanda
e Rômulo convencem Clara a
depor contra Vanderson. Tânia
confronta Ricardo sobre os
supostos depósitos para Carmem,
e o empresário nega
veementemente. Ricardo vê
Juliana passear com Caio de
motocicleta. Renato flagra Nanda
com Rômulo. Tânia decide se
separar de Ricardo.
Elisa e Julião
decidem ficar
juntos.
Mocinha
confessa seus erros e pede perdão
a Alice. Mario se emociona com o
nascimento de Giulliana. Ralf
conhece Paty e Marina. Daniel
pede uma chance a Milena. Lenita,
Ralf, Mario, François e Loretta
acordam uma parceria de trabalho.
Tanaka e Mocinha conversam.
Alice reabre a Arraial Pescados e
recontrata Wagner. Tiago aceita
viajar para o Japão com Yumi, mas
ela diz que dois devem se casar
antes. Louzada e Carolina se
beijam. César afirma para sua
advogada que deseja mudar. Alice
revela a Mario que está grávida.
Júlia não aceita
a proposta de
Lázaro. Gordo
percebe que
Diana está tentando se aproximar

de Gui. Eva avisa a Gui que não
poderá mais atendê-lo. Néia exige
que Lázaro resgate o contrato que
Léo perdeu para a 4.4. Manu sente
pena de Léo. Nanda diz a Syl que
acabará com o namoro de Gordo e
Eva. A agente mostra a foto de Gui
com Diana para Júlia. Júlia conta a
Gui sobre a proposta de Lázaro e
não cede a seu pedido para
continuarem juntos. Lorena
concorda em dar dinheiro para
William e Romildo fugirem. Riba
repreende Alex por destratar os
clientes. Alex decide voltar para
casa. Lorena tenta convencer Júlia
de que Gui a ama. Carlos pede
dinheiro a Lázaro e o ameaça.
Lorena enfrenta Diana.
Tião descobre
que terá que
passar a noite
na cadeia.
Tiago não acredita na história que
Marina conta para justificar seu
sofrimento. Yara e Ciro ajudam
Aline. Vanessa fala de Valdir para
Pedro e Olavo. Antônio sofre por
causa de Letícia. Mileide avisa a
Salete para tomar cuidado. Misael
não aceita que Aline volte para
casa. Marina procura Ana Luiza e
Tiago não gosta. Luciane
convence Ana Luiza a abrir o
notebook de Elio. Vitória pede a
Gigi a lista de convidados da festa
na casa de Venturini. Tião faz
ameaças a Magnólia. Tiago visita
Letícia e Antônio o expulsa do
hospital. Luciane fica irritada por
Helô não dar atenção a seus
conselhos. Venturini afirma a
Mileide que está regenerado. Gigi
fala a verdade em seu
depoimento. Luciane encontra
uma carta de Carmem.
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Novo endereço
A empresária Janaína Abreu foi a
São Paulo e Belo Horizonte para
buscar muitas novidades que vão
encantar suas clientes, na noite de
hoje, no evento de lançamento da
coleção inverno 2017 e
reinauguração de sua loja, agora na
alameda mais fashion de Palmas. O
coquetel para convidados vips terá
início às 18h30.

Academia
O jornalista, escritor e compositor
Tião Pinheiro toma posse amanhã
em sua terra natal - Monte Alegre
de Goiás -, como membro da
Academia de Letras e Artes do
Nordeste Goiano (Alaneg ). A
sessão solene às 19 horas, será na
Escola Professor Jurivê de Souza
Vila Real. A juíza Célia Regina Régis
será homenageada com a Ordem
do Mérito e Cidadania Cerratense
do Planalto Central João
Guimarães Rosa.

Exposição
A milenar arte da reprodução está
em exposição na Galeria Sesc , na
Capital, durante este mês de
março. Xilogravura Negra, de
Carlos Henrique, araguainense
radicado em Palmas, segue até o
dia 30, no Centro de Atividades da
502 Norte.

A dentista Thayse Reis e a médica Tanise Maciel prestigiando amigos em
noite de open house, em Palmas

SESSÃO DA TARDE

Playboy solteirão arruma namorada divorciada e com dois filhos. Na
véspera de natal, ela precisa ficar trabalhando em Nova York e ele se
oferece para levar as crianças de Washington até lá. Como nunca
aceitaram qualquer namorado da mãe, elas vão fazer da viagem um
inferno para o playboy. Essa é a trama de Querem Acabar Comigo
(2005) que a Globo/TV Anhanguera exibe na Sessão da Tarde de hoje.

Aleyna Cavalcante e Thiago Tavella prestigiando a
reinauguração de badalado salão de beleza da Capital
Arquivo Pessoal

O casal Simone Oliveira e Armando Castro durante
almoço que reuniu vips por uma boa causa

HORIZONTE
CELEBRAR – Maristela
Alencar, Pompílio Lustosa,
Matheus Rodrigues, Roberta
Zani da Silva, Isabela Bianchi e
Fabiane Martins festejam
hoje a chegada da nova idade.

CORUJÃO

INGRESSOS – Já estão
disponíveis os convites para
2º Jantar Árabe, que
acontece no próximo dia 25,
às 20 horas, na CAATO, em
Palmas, com show de dança
do ventre.
Ameaçados por um telefonema, Jerry (Shia Labeouf) e Rachel (Michelle
Monaghan) são obrigados a entrar em situações perigosas. Os
desconhecidos tornam-se fugitivos e trabalham juntos para descobrir o
que está acontecendo. Essa é a trama do filme Controle Absoluto
(2008) que a Globo/ TV Anhanguera exibe na madrugada de hoje para
sábado em Corujão.

O ortodontista Rafael Marra,
tesoureiro do CRO-TO, celebra
mais um ano de vida nesta
sexta-feira

CAPACITAÇÃO – O Centro
de Educação e Tecnologia do
Senai em Palmas está com
inscrições abertas para cursos
em diferentes áreas, como
tecnologia da informação.

Dia especial para Hector Valente
Franco, presidente da Fundação
Cultural de Palmas, pela passagem do
seu aniversário

