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Novelas

SEXTA-FEIRA
Camila hesita em aceitar a 
proposta de Paul. Missade 
repreende Laila por sua pro-
ximidade com Bruno. Dalila 
orienta Paul a pedir Camila 
em casamento. Missade tem 
uma crise nervosa, e Laila, 
Elias e Jamil ficam conster-
nados. Zuleika discute com 
Almeidinha por causa de 
Latifa. Muna conversa com 
Ali sobre Sara e Latifa. Sara 
pede ajuda a Abner para re-
conquistar Ali. Laila estranha 
a demora de Elias.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 O SÉTIMO GUARDIÃO

SEXTA-FEIRA
Manu diz a João que deixará 
o celular de Jerônimo na sala 
dele na PopTV. Macedo con-
ta para Larissa que o habeas 
corpus de Candé, pedido 
por Diego, foi concedido. 
Candé fica decepcionado ao 
ser afastado da PopTV por 
Mercedes. João encontra 
recibos suspeitos na lixei-
ra de Jerônimo. Jerônimo 
consegue furtar a carteira 
de Herculano. Mercedes 
despede Lidiane da função 
de sua assessora pessoal.

SEXTA-FEIRA
Não perca, hoje, o último 
capítulo.

SÁBADO
Rania desconfia de Paul, mas 
Miguel aprova o rapaz. Elias 
dorme com Helena, que diz 
que lutará pelo amor dos 
dois. Jamil pergunta a Cae-
tano sobre Elias. Arturzinho 
sofre pelo estado de Aline. 
Laila confronta Elias sobre 
sua ausência. Camila decide 
aceitar a proposta de Paul 
para gerenciar o cassino de 
luxo. Elias sente-se culpado 
por magoar Missade. Bruno 
sugere que Abner se declare 
para Sara.

SÁBADO
Jerônimo fica aliviado quan-
do Catraca vai embora. Mer-
cedes segue o conselho de 
Quinzão e readmite Lidiane. 
Jerônimo rouba a página 
da receita do bombom de 
Janaína e arma para a culpa 
cair sob Herculano. Hercu-
lano conta a Janaína que 
conseguiu o patrocínio para 
a produção de seu filme. 
Codorna registra Candé 
agredindo Murilo. Janaína 
desconfia de que Herculano 
roubou sua receita.

Estreia segunda-feira, dia 
20/05, a nova novela das 
das 9, escrita por Walcyr 
Carrasco e com a direção 
artística de Amora Mautner.

SEGUNDA-FEIRA
Camila pede que Miguel 
compareça à inauguração 
da casa de jogos. Dalila afir-
ma a Paul que Miguel cairá 
em sua armadilha. Padre Zo-
ran fala sobre a empresária 
síria que pretende ajudar o 
centro de refugiados. Jean 
conta para Teresa que ter-
minou seu relacionamento 
com Marie. Elias garante 
a Laila que se afastará de 
Helena. Miguel vai à casa de 
jogos, e Paul fica satisfeito. 
Dalila chega ao Brasil.

SEGUNDA-FEIRA
Janice repreende Janaína 
por desconfiar de Hercula-
no. O plano de Lidiane para 
se reaproximar de Merce-
des fracassa. Gisela sente 
ciúmes da forma carinhosa 
como Patrick trata Tânia. 
Janaína descobre que uma 
receita similar a sua foi com-
prada por uma empresa de 
doces. Murilo divulga as 
agressões de Candé em seu 
programa. Floriano estranha 
as atitudes supersticiosas de 
Álamo. 

SEGUNDA-FEIRA
Ademir recebem um pa-
gamento por um serviço. 
Passagem de tempo. Maria 
faz um bolo de aniversário 
para as sobrinhas Virgínia 
e Fabiana. Dulce presenteia 
suas duas bisnetas com um 
amuleto. Maria conhece 
Amadeu. Maria e Amadeu 
descobrem que suas famílias 
são rivais. Maria conta sobre 
Amadeu para a família e é 
proibida de voltar a vê-lo. 
Hélcio é atingido por um tiro 
e Murilo também é alvejado.

| Alice acaba de renovar contrato com a Globo, isso 
por mais três anos. Ela está no ar como a vilã Dalila em 
“Órfãos da terra”.

| O DJ Alok deu de presente a lua de mel para o casal 
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Eles irão para Grécia. 
O dia do “sim” é 21 de maio,  em Piranhas, Alagoas, com 
uma grande festa.

 
| Nos bastidores da Globo dizem que, no final de 

“O sétimo guardião”, quem morre é Gabriel. Luz ficará 
com Junior, mas parece que estará grávida de Gabriel. 
Marilda vai roubar todo dinheiro que Eurico escondeu. 
O único guardião que vai sobreviver é o padre Ramiro. E 
se questionam: “quem matou os guardiões? Parece que 
Aguinaldo Silva mandou a cena da revelação lacrada. 

| Maraisa está na pista novamente: a cantora ter-
minou o namoro com o empresário Wendell Vieira. Os 
dois reataram em outubro do ano passado após um 
mês de separação. Agora ela descarta uma volta. O ex 
de Maraisa é  o empresário da dupla Jorge & Mateus. 

| Maiara vem enchendo a internet com declarações 
de amor ao namorado, Fernando, da dupla com So-
rocaba. Dizem que a próxima festa com Fernando é a 
de casamento, quem garante é Maiara, às amigas mais 
próximas.

| Fátima Bernardes aparece agora usando uma 
aliança na mão direita. Dizem que o casamento com 
Tulio Gadelha será em 2020. Ela até já teria comprado 
um apartamento para dividir o teto com ele, no Rio. A 
mansão, que viveu com William Bonner, ficará como 
residência dos filhos trigêmeos.

DIVULGAÇÃO

Marina Ruy Barbosa, 
amante dos felinos, 
adota um dos quatro 
gatos que viveram o 
León, um dos papéis 
centrais de ‘O Sétimo 
Gurdião’, inclusive, a 
novela terá o último 
capítulo exibido hoje, 
sexta-feira (17).

A DONA DO PEDAÇO


