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Novelas

SEXTA-FEIRA
Missade e Helena se desen-
tendem, e Padre Zoran tenta 
apartar as duas. Missade não 
perdoa Laila por não ter lhe 
contado sobre a gravidez de 
Helena. Davi revela a Cibele 
que é militar em Israel e é 
contra o casamento de Sara 
com Ali. Cibele se afasta 
de Davi. Missade confronta 
Elias, sai de casa e pede a 
Padre Zoran para passar um 
tempo no Instituto. Cibele 
desabafa com Martin e Ben-
jamin sobre Davi.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Lidiane aceita dançar com 
Quinzão, e o casal acaba 
vencendo o concurso. Dan-
dara deixa claro a Quinzinho 
que seu casamento acabou. 
Quinzinho cancela a via-
gem com Vanessa. Catraca 
se apaixona pela Cantora 
Mascarada, sem saber que 
é a Kika. Gisela e Patrick se 
reconciliam. Lidiane e Quin-
zão se beijam. Raimundo 
e Janaína passam a noite 
juntos. Mercedes demite 
Lidiane.

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz desconfia que 
Rock tenha furtado a está-
tua e Ellen comenta sobre 
Régis. Camilo e Vivi reatam 
o namoro. Maria da Paz fala 
com Jô sobre sua descon-
fiança de Rock. Kim invade o 
apartamento de Márcio. Ré-
gis vende a estátua roubada 
de Maria em um antiquário 
para quitar sua dívida. Maria 
da Paz acusa Rock de ter 
lhe roubado e Eusébio se 
revolta. Abel convida Britney 
para sair.

SÁBADO
Letícia pede que Faruq rea-
lize a cirurgia de Helena, e 
o médico teme a falta de 
licença para trabalhar no 
Brasil. Camila nota a lateral 
amassada do carro de Paul. 
Dalila/Basma se insinua para 
Jamil. Laila revela a Missade 
sobre o acidente de Elias e 
Helena. Elias explica para 
Almeidinha e Tomás sobre 
o acidente. Letícia e Faruq 
anunciam a Elias que não foi 
possível salvar o bebê. Hele-
na acusa Elias pelo acidente. 

SÁBADO
Janaína confidencia a Rai-
mundo que será necessária 
uma nova prova para reabrir 
o caso de Nicole e inocentar 
João. Tobé revela a Quin-
zinho que a audiência da 
PopTV diminuiu com a saída 
de Manu, Dandara e Vanessa 
da programação. Jerônimo 
aconselha Vanessa a apres-
sar seu casamento com 
Quinzinho. João e Diego 
descobrem Magaiver, que 
consegue fugir. Quinzinho 
sente falta de Dandara. 

SÁBADO
O tiro disparado por Rael 
não atinge Maria, ela vai de-
por na delegacia. Jô incen-
tiva Maria a se envolver com 
Régis. Carlito se preocupa 
com a demora da cirurgia de 
Gilda. Camilo pede Vivi em 
casamento. Edilene sente-
se mal e Vivi tenta ajudar. 
Vivi comenta com Camilo 
que desconfia de Otávio e 
Edilene. Amadeu apoia Gilda 
após sua cirurgia. Kim divul-
ga uma foto sua com Márcio 
na rede social e Sílvia vê. 

SEGUNDA-FEIRA
Helena acusa Elias em seu 
depoimento a Almeidinha. 
Paul rompe o noivado com 
Camila. Elias pede para rea-
tar o casamento com Mis-
sade. Almeidinha verifica 
as imagens de uma câmera 
de segurança para atestar 
a inocência de Elias. Fauze 
vê Santinha com Jamil e a 
segue até a casa de Rania. 
Camila volta para a casa da 
família. Valéria reclama do 
estado de Norberto. Bruno 
pensa em Marie. 

SEGUNDA-FEIRA
Jerônimo se preocupa quan-
do Magaiver ameaça contar 
a verdade ao João. Diante da 
falta de coragem de Quin-
zão de terminar com Mer-
cedes, Lidiane rompe com o 
empresário. A coleção nova 
da Top Wave começa a ge-
rar interesse, depois que La 
Donna aparece vestida com 
uma calça manchada igual à 
da grife. Jerônimo convence 
Murilo a pedir para Mercedes 
o dinheiro que Magaiver está 
exigindo.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz fica confusa 
com o beijo de Régis. Cosme 
volta para a casa de Otávio 
e tenta conter a revolta. 
Agno repara na mudan-
ça de comportamento de 
Lyris. Vivi tira satisfações 
com Otávio sobre ocorrido 
com Edilene. Linda sugere 
que Cosme seja demitido. 
Cosme fotografa Vivi, Jô e 
Kim juntas. Márcio reclama 
de Kim. Maria da Paz tenta 
se reconciliar com a família 
de Eusébio. 

| Em “A dona do pedaço”, Regis (Reynaldo Gianec-
chini) vai aplicar novo golpe em Maria da Paz (Juliana 
Paes). Ele assaltará o cofre da confeitaria. Com ajuda 
de Jô (Agatha Moreira), descobre a senha do cofre.

| Record TV bateu o martelo: “A Fazenda 11” estará 
de volta este ano. Deve ficar no ar entre setembro e 
dezembro, no comando de Marcos Mion.

 
| A passagem de Pedro Scooby por Portugal foi rá-

pida, ele visitou os três filhos que tem com a ex, Luana 
Piovani. E em Lisboa ele dormiu na casa de um amigo. 
Na volta ao Brasil, foi direto para a casa de Anitta.

| Depois de ser a primeira mulher negra a ocupar, 
oficialmente, a bancada do Jornal Nacional, Maju Cou-
tinho vai para o Fantástico. Porém, será só por um mês. 
Ou seja, irá ocupar a vaga nas férias de Poliana  Abritta.

| Grazi Massafera foi botar o bronzeado em dia. Foi 
pegar sol no outono carioca, mas ela não deu bola nem 
para paparazzi, que sonhava com um flagra. A atriz 
usou viseira, óculos escuros e cabelos presos. Ninguém 
se atreveu a um “chega mais”. Ela também não largou 
o celular.

| Lá vem outro neto para Silvio Santos, Renata Abra-
vanel, a filha número 6, está grávida de um menino. 
Ela já é mãe de uma menina, Nina, de seu casamento 
com o empresário Caio Curado. O bebê vai nascer em 
dezembro, mas Renata deve deixar uma das diretorias 
do SBT antes do final do ano.

| Walcyr Carrasco: “O sucesso  é um mundo fictício! 
Se acreditar nele, a gente perde o melhor da gente!”

DIVULGAÇÃO

Maju Coutinho acei-
tou na hora o convite 
para fazer  a narração 
do auto livro “Minha 
História”, de Michelle 
Obama. A versão áu-
dio será lançada no 
Brasil em setembro. 
No mundo, o livro já 
vendeu mais de 10 mi-
lhões de exemplares.


