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Novelas

SEXTA-FEIRA
Laila tenta conter os in-
sultos feitos pelo rapaz a 
Missade. Norberto rasga 
o contrato pré-nupcial na 
frente de Valéria, que finge 
surpresa. Sara e Ali marcam 
a data do casamento. Elias 
promete se separar de Mis-
sade e ficar com Helena. A 
barraquinha Missade sofre 
ataque, e Bruno tenta aju-
dar. Teresa desiste de ficar 
com Jean-Baptiste. Faruq é 
aprovado no exame e conta 
para Letícia. 

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Mercedes manda Vera in-
terromper a transmissão do 
No Fusca com Manu. Madá 
tem uma visão da noite em 
que Nicole morreu. Quinzão 
lembra a Mercedes que eles 
terão que pagar uma multa 
para Álamo. Moana decide 
transmitir no seu programa 
a entrevista de João que foi 
interrompida pela PopTV. 
Madá surge no programa de 
Moana afirmando que João 
falou a verdade. João recebe 
apoio dos fãs.

SEXTA-FEIRA
Maria apresenta Régis para 
Josiane, que finge não co-
nhecer o parceiro. Rael se 
aproxima de Jenifer. Otávio, 
Beatriz e Linda comemoram 
o noivado de Virgínia e Ca-
milo. O médico confirma a 
doença de Gilda e Amadeu 
a consola. Maria pede para 
Britney inspecionar a qua-
lidade dos bolos da fábrica 
após Zé Hélio identificar um 
problema. Antero acredita 
que Eusébio pode ser her-
deiro de uma fortuna.

SÁBADO
Jamil não gosta como Bruno 
olha para Laila. Paul se irrita 
com o desprezo de Dalila. 
Laila recusa a ajuda de Da-
lila/Basma para reconstruir 
a barraquinha de Missade. 
Sara se entristece quando 
Davi se recusa a aceitar seu 
casamento com Ali. Martin 
revela sua história,  todos 
se emocionam. Paul recep-
ciona Fauze ao chegar no 
Brasil. Helena sente-se mal, 
e Letícia a ampara. Ali estra-
nha ver Davi na casa de Sara.

SÁBADO
Dandara e Vanessa discu-
tem. Floriano desconfia da 
suposta guru de Álamo. 
Manu e João assinam con-
trato com a Globo, para 
emoção de Lidiane. Je-
rônimo arma para afastar 
Dandara de Quinzinho. A 
competição entre Janaína e 
Raimundo na tevê acaba em 
empate. Dandara comenta 
com Patrick que Quinzinho 
não gostou da proposta de 
Marco Aurélio de levá-la 
para uma turnê no exterior.

SÁBADO
Maria pede para Rael pro-
curar Márcio na fábrica de 
bolos. Amadeu conta para 
a família sobre a doença de 
Gilda. Márcio mente para 
Sílvia e vai a uma balada. Ca-
milo reclama do trabalho de 
Virgínia e os dois discutem. 
Maria se diverte com Régis. 
Márcio e Kim passam a noite 
juntos. Cosme repreende 
Edilene por chegar tarde em 
casa. Beatriz finge dormir 
quando Otávio chega. Josia-
ne pede para namorar Rock.

SEGUNDA-FEIRA
Davi chega ao Brasil e afir-
ma que não deixará Sara se 
casar com Ali. Todos come-
moram o sucesso do bingo 
feito para ajudar Missade a 
recuperar sua barraquinha 
de comida. Dalila conta a 
Paul sobre a gravidez de 
Helena. Benjamin se aproxi-
ma de Martin. Paul faz uma 
proposta arriscada a Miguel 
sem que Camila saiba. Cibe-
le se frustra quando Benja-
min diz que Martin não tem 
interesse por ela. 

SEGUNDA-FEIRA
Dandara decide terminar o 
casamento com Quinzinho. 
Lidiane avisa a Jofre que ele 
terá que participar do con-
curso de dança como seu 
parceiro. Horácio aconselha 
Quinzão a revelar que ele é 
o fã de Lidiane. Galdino, com 
o disfarce da guru Adelaide, 
consegue tirar dinheiro de 
Álamo. Madá alerta Ála-
mo sobre Adelaide. Gisela 
descobre que foi Mercedes 
quem quis lançar Dandara 
como Garota Verão.

SEGUNDA-FEIRA
Rael não consegue falar 
com Maria da Paz. Régis se 
insinua para Maria da Paz e 
Sueli nota. Rock aceita fingir 
que namora Jô. Márcio se 
desespera com a insistência 
de Kim. Maria da Paz exige 
que Márcio se entenda com 
Kim no trabalho. Kim revela a 
Jô que ela precisará custear 
sua estadia no hotel no dia 
das fotos. Kim aconselha 
Vivi a não ceder às chan-
tagens de Camilo. Marlene 
admira Antero.

| Antônio Fagundes não vai poder reclamar da en-
fermeira de Alberto, seu personagem na novela “Bom 
Sucesso”. A atriz que viverá Leila é Alexandra Fagundes, 
a mulher do ator.

| Depois do lançamento de “Juntos e Shallon Now”, 
com Paula Fernandes e Luan Santana, a canção na voz 
de Lady Gaga não para de subir no Spotify. 

 
| Maju Coutinho agora vai apresentar o Fantástico. 

Estará ao lado de Tadeu Schmidt. E Poliana Abritta? A 
Globo deu férias para ela. Uma pesquisa revelou que 
Poliana é uma apresentadora sem sal.

| Depois da morte de Gabriel Diniz, cantores estão 
desistindo  de alugar jatinhos. Preferem fazer percursos 
de carro.

| Ludmilla recebeu liberação de Beyoncé para regra-
var “Halo” para seu novo DVD. Detalhe: Ludmilla não 
pode traduzir nem modificar o hit. Ou seja, Beyoncé não 
quer correr o risco do que aconteceu com a versão de 
Paula Fernandes para “Shallow”.

| Fernanda Gentil deverá gravar um novo piloto 
para, enfim, ganhar o seu programa na Globo. A atração 
poderá estrear ainda este ano, porém, não tem nome 
nem horário definido. Globo nega que Fernanda tenha 
sido rejeitada numa pesquisa por mulheres  acima de 
50 anos.

| Trocado por Iza, no The Voice Brasil, Carlinhos Bro-
wn não ficará sem uma cadeira na Globo, ele segue no 
juri do The Voice Kids. O quase folclórico Brown está 
na atração desde sua estreia, em 2012.

DIVULGAÇÃO

Embora esteja fora 
do ar, Sabrina Sato 
participa das reuniões 
sobre seu novo pro-
grama na Record TV. A 
nova atração da Japa é 
relacionada à família. 
Um tema que ela está 
por dentro, como mãe 
da Zoe.


