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Novelas

SEXTA-FEIRA
Almeidinha e Tomás inter-
rogam a mãe do rapaz que 
ajudou Paul. Sara aceita 
se casar com Abner. Latifa 
manipula Ali, com a ajuda 
de Mamede. Camila ques-
tiona Paul sobre o rapaz 
para quem deu dinheiro. 
Dalila ameaça Paul. Teresa 
conversa com Jean sobre 
seu divórcio.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Galdino pede a Vanessa que 
o ajude a fazer com que 
Jerônimo o aceite de volta. 
Manu fica nervosa quando 
Jerônimo lhe avisa que os 
dois irão juntos ao Grande 
Prêmio de TV, como o casal 
PopTV. Janaína e Raimundo 
concordam em fingir uma 
rivalidade para aumentar a 
clientela dos restaurantes. 

SEXTA-FEIRA
Maria se desespera com 
gastos de Kim e Josiane. 
Lyris conhece Gilda. A Ma-
dre orienta Fabiana sobre 
como deve se aproximar de 
Virgínia. Edilene questiona 
Cosme sobre Otávio e troca 
olhares com o patrão. Rock 
cobra de Josiane o patro-
cínio de Maria. Virgínia fala 
com Camilo sobre sua irmã.

SÁBADO
Laila e Elias estranham o 
comportamento de Dalila/
Basma. Na delegacia, o ra-
paz despista Almeidinha e 
liga para Paul, que afirma 
que enviará um advogado. 
O rapaz consegue ser li-
bertado. Sara fica confusa 
com seus sentimentos por 
Ali. Valéria deixa a casa de 
Norberto.

SÁBADO
Quinzinho e Dandara dis-
cutem por causa das fotos 
da dançarina como ‘Garota 
Verão’. João se irrita ao ver 
Jerônimo afirmar que irá ao 
Grande Prêmio com Manu. 
Vanessa pede a Galdino para 
conseguir o chá ‘ferra goe-
la’. Diego sente orgulho de 
Larissa. Quinzinho convida 
Vanessa para sair. 

SÁBADO
Maria pede para conhecer o 
namorado de Josiane. Gilda 
pede que Amadeu procure 
a dona da confeitaria onde 
Márcio trabalha para tirar a 
dúvida sobre Maria. Márcio 
repreende Maria pelos gas-
tos excessivos. Rock tenta 
humilhar Josiane na frente 
de Virgínia, que acaba de-
fendendo a jovem. 

SEGUNDA-FEIRA
Camila pede para Miguel 
parar de frequentar a casa 
de jogos. Mamede e Latifa 
fingem passar mal na frente 
de Ali e Sara. Dalila/Basma 
compra produtos para Mis-
sade na loja de Miguel. Jamil 
encontra Dalila/Basma, e 
Zuleika avisa a Laila. Todos 
se surpreendem quando Ali 
avisa que casará com Sara. 

SEGUNDA-FEIRA
Manu repreende João pelo 
envio das provas contra 
Jerônimo. Mercedes resolve 
averiguar se as provas con-
tra Jerônimo são verídicas. 
Quinzinho resiste à sedução 
de Vanessa. Mercedes avisa 
Quinzinho que Fausto está 
providenciando a demissão 
de Jerônimo. Vanessa rouba 
outra fantasia de Cachorrão.

SEGUNDA-FEIRA
Maria desmaia e Amadeu a 
leva para o hospital. Régis 
vende o anel que furtou. Gla-
dys acusa a empregada de 
ter roubado sua joia. Maria e 
Amadeu se encontram. Rael 
chega a São Paulo. Beatriz 
flagra Otávio flertando com 
Edilene. Fabiana consegue 
uma entrevista com Agno 
na construtora. 

| Netflix produzirá uma segunda temporada de “Coi-
sa Mais Linda”, série que retrata o Rio da Bossa Nova 
a partir de 1959. Maria Casadevall, Mel Lisboa e Ícaro 
Silva estão confirmados. Novas participações serão 
escolhidas para o elenco.

| Dizem que haverá uma bomba na novela “A dona 
do pedaço”, a revelação que Josiane (Agatha Moreira) 
não é filha biológica de Maria da Paz (Juliana Paes). 
Josiane, que sonha em se tornar uma digital influencer 
na trama, foi trocada na maternidade. Maria da Paz, que 
teve a filha prematura, ao ir buscá-la na maternidade, 
recebeu outro bebê. Quem vai ajudar Maria a encontrar 
a sua verdadeira herdeira será Amadeu (Marcos Palmei-
ra), advogado e pai da filha da boleira desaparecida.

 
| Paloma, a personagem de Grazi Massafera em 

“Bom Sucesso”, a próxima novela das sete da Globo, 
será apaixonada por livros. A costureira batizará seus 
três filhos com nomes de personagens clássicos: Alice, 
Gabriela e Peter. A trama também vai focar a literatura. 
Antonio Fagundes será dono de uma editora de livros, 
que atravessará grave crise financeira. 

DIVULGAÇÃO

Luiza Brunet virou 
universitária:  ela está 
fazendo faculdade de 
serviço social, curso 
on-line. Como não teve 
chance de graduar na 
juventude, agora che-
gou a sua vez. Luiza 
está completando 57 
anos este mês.


