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Caio diz a Tânia 
que está 
envolvido com 
ela. Nanda se 

decepciona com Rômulo e dá um 
ultimato no namorado. Fábio 
pergunta a Tânia se ela está 
namorando Caio. Bárbara flagra 
Jabá e Juliana mexendo na 
motocicleta de Ricardo. Caio pede 
que Tânia pense em namorálo. 
Joana pergunta se Tânia ainda 
gosta de Ricardo. Lucas é rude 
com Juliana. Belloto apresenta 
Ortega a Rômulo. Ricardo 
questiona Tânia sobre a relação 
com Caio. Luiza inventa para Lucas 
que gosta de Jabá. Rômulo pede 
desculpas a BB. Ricardo proíbe 
Juliana de passear de motocicleta 
com Jabá.

Alice tem uma 
conversa séria 
com Mario. 
Mano observa 

Ralf e Milena juntos. Hirô fica 
frustrada com a recusa de Akira 
em beijála. Mario e Alice fazem as 
pazes. Carolina invade o quarto de 
Cesar, depois que Paula vai 
embora. Wagner tenta convencer 
Alice a esquecer que a explosão na 
traineira foi criminosa. Ralf pede 
para Felipe ir até a casa de Sirlene. 
Cesar tenta comprar uma moto 
com Mario. Peppino conta para 
Hideo que ele e Nanda se 
beijaram. Mieko tenta entender a 
investigação de Damasceno. Ralf 
pensa em Milena. Alice seleciona 
uma das empresas falsas indicadas 
por Cesar para fazer negócio. 
Lenita descobre que Sirlene se 
acidentou e comenta com Cesar. 
Hirô desconfia do clima entre 
Mario e Alice. Lenita, Vittorio e 
Cesar visitam Sirlene. Mario e 
Alice entregam as doações para 
Sanfona. Mieko se preocupa com 
Damasceno. Sirlene se apavora ao 
ver Cesar com Lucas.

Diana e Léo são 
levados para a 
delegacia, 
onde 

encontram vários repórteres. Néia 
se desespera ao saber da prisão do 
filho. Zac constata que o dinheiro 
de Gui desapareceu. Néia invade o 
escritório de Lázaro, e Gordo se 
preocupa com Diana. Edith conta 
para Gui por que Júlia brigou com 
ele. Vanessa arruma um emprego 
para Júlia. Gordo chega à 
delegacia e pede para conversar 
com Diana. Júlia fica à espreita de 
Alex. Lázaro tenta proteger Diana 
na saída da delegacia.

Augusto afirma a 
Vitória que 
cuidará dela. 
Juninho 

desconfia das atitudes de Aline. 
Yara leva Aline para trabalhar na 
loja de conveniência de Salete. 

Antônio defende Helô quando 
ouve Letícia falando mal da mãe. 
David aconselha Antônio a dar 
uma chance para Olavo. Isabela 
comenta com Flávia que não 
gostou da forma com que Tiago 
falou com ela. Luciane avisa a 
Salete para vigiar Aline. Aline fica 
sabendo por Gledson que Vitória 
foi morar com Augusto. Vitória não 
acredita no arrependimento de 
Aline e a expulsa da casa de 
Augusto. David avisa a Tião que 
viajará para a Espanha. Mileide 
alerta Augusto que ele perderá a 
eleição se Vitória continuar em sua 
casa. Letícia procura Antônio para 
lhe pedir desculpas. 

Miguel e 
Juliana estão 
na Câmara, na 
expectativa. 

Almeida, Osório, Dr. Pacheco, o juiz 
de fora e os senhores presentes a 
ouvir a sentença. Teresa pede que 
Esméria não se intimida com Maria 
Isabel e revele o que sabe dela pois 
terá ajuda de Catarina. Catarina 
chega ao solar e conta a Tozé e 
Rebeca que foi vendida como 
escrava para Almeida. 

Jéssica observa 
com ódio o 
abraço entre 
Salmon e Raabe. 

Ela se lembra da conversa que 
teve com Melquias sobre a 
possibilidade de corromper a ex 
prostituta novamente. Josué avisa 
que pretende enviar Pedael e os 
filhos para o reino de Ai 
disfarçados de saltimbancos. 
Noemi pensa em seu filho. Iru tenta 
defender Melina e começa a lutar 
com os soldados. Pedael e os filhos 
se mostram animados com a ideia 
de Josué. O líder de Naftali diz que 
é preciso ter mulheres na 
caravana. Eles convidam Adélia e 
Neziá para a missão. Mibar diz que 
só deixará suas filhas seguirem se 
ele também for. Noemi pede para 
Deus proteger Iru.

Otavio entra 
desesperado na 
casa de Rebeca. 
Maurício entra 

em seguida. Otavio mostra a todos 
a ficha criminal de Maurício. No 
ensaio, Priscila fala sobre seu fã 
misterioso e diz que marcou um 
encontro com ele. Maurício diz que 
não nega seu passado criminoso, 
mas encontrou Deus na cadeia e 
agora é uma nova pessoa. Rebeca 
e Otavio discutem feio e todos 
escutam. Isabela conta o que 
aconteceu para Dóris, Téo e 
Mateus. Disfarçado, Geraldo 
escapa da cadeia. Mateus, Dóris e 
Téo contam a Sabrina que 
suspeitam que Maurício roubou o 
totem. Safira tem um mau 
pressentimento em relação a 
Priscila.

NOVELAS/ RESUMOS DO DIA

A novela Verdades Secretas, 
exibida pela Globo/TV 
Anhanguera em 2015, venceu 
na madrugada da última 
terçafeira, o Emmy 
Internacional, prêmio 
concedido pela Academia de 
Televisão dos EUA a 
programas estrangeiros. É a 
sétima vitória da Rede Globo 
na categoria melhor novela. 

VERDADES SECRETAS

BIP

Zilma Guzmán/Divulgação

O casal Glaucia Vieira e Ailton Yabeta promoveu um lindo desfile 
beneficente, no Condomínio Aldeia do Sol, com música ao vivo e 
arrecadação de alimentos em prol de comunidade carente

Nerivan Damasceno/Divulgação

Yasmim Rocha ganhou linda festa de 15 anos organizada pelos pais, Gizelli 
Rocha e Ivan Rabelo Alves

Arquivo Pessoal

A assessora jurídica Lara Fernandes 
Ayres festeja idade nova e a conclusão 
de curso de pósgraduação 

Adilvan Nogueira

A ex-primeira-dama do Estado 
Marilúcia Uchôa Siqueira Campos 
recebe abraços pela troca de idade

mara.roberta@jtocantins.com.br

Dança do Ventre
No dia 10 de dezembro, às 19 horas, 
acontece no Palmas Shopping uma 
apresentação única de dança do 
ventre, com artistas conhecidos 
internacionalmente. A 
apresentação faz parte do 1º 
Festival de Danças Árabes do 
Tocantins, que contará também 
com oficinas, workshops, 
expositores locais e de várias 
partes do Brasil.

Felicitações – O cantor 
Juraíldes da Cruz e o 
procurador da República 
Mário Lúcio Avelar 
aniversariam hoje e recebem 
muitos cumprimentos dos 
amigos tocantinenses. 
Também apagam velinhas 
Suellen Rahal, Antônio Neves 
e Adriane Cecília Teles.

Parabéns – A juíza Umbelina 
Lopes Pereira comemora seu 
aniversário coordenando a 
Semana Nacional da 
Conciliação no Tocantins. O 
subdefensor públicogeral do 
Estado, Alexandre Augustus 
Elias El Zayek, também 
festeja idade nova nesta 
quarta-feira. 

HORIZONTE

Jantar
O presidente da Fieto, Roberto 
Pires, recebe hoje, na sede da 
federação, gestores de instituições 
que garantiram parcerias de 
sucesso em 2016. O jantar com 
instituições parceiras fecha um ano 
de relevantes realizações do 
Sistema Fieto.

Merecido
Eles estão sempre presentes nas 
melhores festas de Palmas, mas 
nunca para se divertir. Pensando 
nisso, os profissionais de eventos da 
Capital selecionaram um dia para 
serem os protagonistas da festa. 
Eles se reúnem em 
confraternização nesta 
quarta-feira, às 20 horas, em buffet 
na Quadra 108 Sul, e prometem se 
esbaldar na pista de dança ao som 
das bandas Vintage e Clave, do 
cantor Kaká Rius e dos DJs Israel e 
Renato Kozark. 

Chance
O estúdio do famoso produtor 
musical Rick Bonadio, juntamente 
com um centro britânico de 
franquias, está lançando um festival 
em busca das melhores vozes e 
bandas do Brasil. Os candidatos 
poderão se inscrever 
gratuitamente pela internet. O 
ganhador será premiado com a 
consultoria, produção, gravação e 
lançamento de um videoclipe pelo 
estúdio, mais sessão de fotos e 
logotipo. Tudo para alavancar a 
carreira do artista. As inscrições vão 
até o dia 10 de janeiro e contarão 
com um time de jurados de peso.

Mara Roberta


