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Novelas

SEXTA-FEIRA
Aline se desespera com o 
sumiço de Arthurzinho e se 
culpa por isso. Dalila ameaça 
Paul. Rogério afirma a Faruq 
que ele vai ser absolvido no 
processo. Faruq se aconse-
lha com padre Zoran. Rob-
son liga para Miguel e avisa 
que está com Arthurzinho. 
Dalila/Basma instrui a mu-
lher que denunciou Faruq. 
Laila comenta com Bruno 
que acredita que a culpa do 
que aconteceu com Miguel 
é de Basma.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Quinzinho decide seguir 
com o divórcio, quando 
Dandara afirma que não 
abrirá mão da carreira. Mer-
cedes convida Andreas para 
a reunião da PopTV. João 
estranha o excesso de gen-
tileza de Quinzão. Mercedes 
avisa aos acionistas que 
deseja abrir mão do controle 
da PopTV, e indica Andreas 
para cuidar da negociação. 
Jerônimo fica surpreso ao 
ver Quinzão fazendo um 
brinde a João. 

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz aceita se casar 
com Régis. Jenifer avisa do 
roubo na confeitaria. Jô in-
venta uma mentira para Téo. 
Camilo sugere que Maria da 
Paz demita Jenifer. Evelina 
pega a arma que deu para 
Maria da Paz. Gladys exige 
que Régis desista de casar 
com Maria da Paz. Chiclete 
avisa a Evelina que não vai 
mais voltar para o Espírito 
Santo. Fabiana e Rock fil-
mam Otávio dando uma joia 
para Sabrina. 

SÁBADO
Miguel explica a Jamil tudo 
o que aconteceu com ele. 
Helena procura Missade. 
Miguel implora que Jamil 
não conte para Basma sobre 
seu problema. Robson pede 
dinheiro a Paul para fugir. 
Camila reconhece Robson 
pelo retrato falado. Abner e 
Latifa pensam um no outro. 
Ali não acredita que o irmão 
de Latifa virá para o Brasil. 
Almeidinha procura Robson 
no hotel. Letícia conforta 
Faruq.

SÁBADO
Quinzinho comenta com Va-
nessa que não gosta do jeito 
de Andreas. Murilo segue as 
instruções de Jerônimo e 
tenta fazer com que Vascon-
celos, um outro jornalista, di-
vulgue a gravação de Nicole. 
Sabrina aconselha Candé a 
contar para Quinzinho sobre 
Vanessa. Moana encontra 
a fita com a gravação de 
Nicole na mesa de Vascon-
celos, e apaga a matéria no 
computador do jornalista.  
Moana liga para João. 

SÁBADO
Vivi e Maria da Paz não 
conseguem se entender. 
Amadeu fala para Jô que 
não vai abandonar Gilda. 
Chiclete tenta acalmar Vivi. 
Lyris pede para Rael ir até 
seu apartamento. Marlene 
não gosta quando Antero 
elogia Evelina. Vivi e Chicle-
te vão para um motel. Lyris 
pede que Gilda continue 
investigando Agno. Agno 
afirma que Rock será um 
campeão de boxe. Régis 
perde no jogo. 

SEGUNDA-FEIRA
Jamil e Miguel não aceitam a 
oferta de Dalila/Basma. He-
lena depõe a favor de Faruq. 
Com medo de Omar, todos 
confirmam a história de 
Mamede. Marie sugere que 
Laila apoie Jamil. Rania sofre 
por causa de Miguel. Helena 
diz a Padre Zoran que pre-
tende não se envolver mais 
com Elias. Omar se insinua 
para Sara, e Ali se incomoda. 
Faruq fica apreensivo com o 
depoimento da testemunha 
de acusação. 

SEGUNDA-FEIRA
Manu discute com João 
e sai da casa. Vasconce-
los desconfia que Moana 
pegou a fita de sua mesa 
e fala com Murilo. Manu 
confessa a Lidiane e Jofre 
que não sabe mais se confia 
em João. Andreas procura 
Candé e Gisela para com-
prar as ações da PopTV. 
Larissa adverte Quinzinho 
sobre as más intenções de 
Vanessa. Quinzão descobre 
que Mercedes retirou todos 
os investimentos do banco. 

SEGUNDA-FEIRA
Amadeu tenta alertar Maria 
da Paz sobre Régis. Gilda 
discute com Amadeu e pen-
sa em aceitar a sugestão da 
enteada. Jô convence Régis 
a não se encontrar com sua 
mãe. Vivi confidencia a Fa-
biana que está confusa por 
causa de Chiclete. Rael pro-
cura Jenifer. Gilda descobre 
sintomas que precisa fingir 
sentir para enganar Ama-
deu. Régis pede dinheiro a 
Agno. Amadeu se preocupa 
com o estado de Gilda.

| Taís Araujo, Regina Casé e Adriana Esteves estão 
confirmadas no elenco de “Amor de Mãe”, que entrará 
na vaga de “A dona do pedaço”, em janeiro. Detalhe: 
Cauã Reymond estaria nessa lista. Mas como Bruna 
Marquezine, convidada, ainda não aceitou e pode ser 
substituída por Isis Valverde, o galã preferiu fazer outra 
novela das 21 horas, em 2020, com o papel de um ra-
paz humilde. Na trama, Cauã conhecerá Andrea Horta, 
quem vem do interior de Minas e vai tentar a vida no 
Rio de Janeiro.

| Quem vai completar 100 anos em 18 de outubro, 
é o comediante/dublador Orlando Drumond, famoso 
pelo personagem Seu Peru na “Escolinha do Professor 
Raimundo”. Ela ganhará uma biografia: “Drumond - 
Versão Brasileira”.

 
| O modelo maior de calcinha que Juliana Paes usa 

em “A dona do pedaço” já pode ser comprado no co-
mércio popular, ao preço de R$ 15. É a linha ‘hot pants’.

| Giovanna Lancellotti foi escolhida para viver Zíbia 
Gasparetto, a famosa médium e escritora brasileira. O 
filme tem título: “Nada é por acaso”. A médium morreu 
em 2018.

| Paula Fernandes assumiu o romance com empresá-
rio gaúcho Ronny Cecconello, de 31 anos. Mal foi pedida 
em namoro e ela viajou para Portugal: turnê ORIGENS. 
Paula já teve três namorados depois que terminou o 
noivado com o dentista.

| Dizem que, com salário reduzido na Globo, Galvão 
Bueno foi autorizado: está estreando como garoto-pro-
paganda na Copa América pela Gol. 

DIVULGAÇÃO

Nathalia Dill abre o 
jogo nos bastidores da 
Globo: ela se chama 
Nathalia porque seus 
pais se inspiraram na 
Natália do Valle. Elas já 
gravaram cenas juntas 
em “A dona do peda-
ço”.


