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Novelas

SEXTA-FEIRA
Rania mostra a Dalila a carta 
que Soraia lhe escreveu e a 
neta reconhece a letra de 
Soraia. Marie termina seu 
relacionamento com Bruno. 
Padre Zoran decide devolver 
a Dalila o dinheiro investido 
no Instituto, e todos se preo-
cupam. Dalila jura vingar a 
morte de Aziz, e Rania se 
assusta com o ódio da neta. 
Omar planeja aplicar um 
golpe em Eva e confidencia 
a Latifa seu plano. Bóris des-
confia de Omar. 

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Lidiane contagia a todos 
com sua aula de malhação 
“Fique Fera com a Pantera”. 
Larissa decide concorrer a 
uma bolsa de pós-gradua-
ção na Alemanha. Quinzinho 
descobre que Mercedes 
encerrou a conta bancária 
e transferiu o dinheiro para 
Andreas/Galdino investir. 
Ticiano tem ciúmes ao ver o 
presente de Quinzinho para 
o filho de Dandara. Madá 
avisa a Álamo que Andreas 
Moratti é um farsante.

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz pensa em cha-
mar a Polícia e Agno decide 
cobrir o valor das joias fur-
tadas. Rock garante a Maria 
da Paz que ela se decepcio-
nará ao descobrir a verdade 
sobre a filha. Britney se 
encanta com a porquinha 
dada por Abel. Rock agra-
dece o apoio de Agno. Vivi 
parte para o encontro com 
Chiclete e Fabiana alerta 
Camilo. Kim provoca Silvia 
por conta de Márcio. Rock 
confronta Jô. 

SÁBADO
Rania se desespera, e Mi-
guel convoca toda a família 
para ajudá-los. Zuleika des-
confia de uma ligação que 
Almeidinha recebe. Aline e 
Caetano pedem que Ben-
jamin os ajude a acalmar 
Arturzinho sobre o processo 
de adoção. Rania procura 
Dalila, que expulsa a avó de 
seu hotel. Rania afirma que 
Dalila ficará sozinha, e a vilã 
sofre sem demonstrar seus 
sentimentos. Aline e Missade 
acolhem Rania e sua família. 

SÁBADO
Álamo entra em desespero 
ao saber por Norminha e 
Madá que entregou todo o 
seu dinheiro a um farsante. 
Ticiano confessa a Dandara 
que é difícil saber que o 
filho que ela espera é de 
Quinzinho. João não gosta 
de ver que Manu gravou um 
comercial para a TV de Je-
rônimo. João decide provar 
a participação de Jerônimo 
na morte de Nicole. Vanessa 
é surpreendida quando João 
a procura.

SÁBADO
Jô engana Maria da Paz. 
Agno e Fabiana fazem um 
acordo. Eusébio se diverte 
com Gina. Rock comenta 
com Marlene sobre Jô e 
Antero aconselha o rapaz 
a investigar o suposto na-
morado da menina. Márcio 
tenta se reaproximar de 
Silvia. Amadeu pergunta a 
Márcio sobre Maria da Paz. 
Régis reclama de Téo com 
Jô. Vivi se prepara para seu 
casamento. Linda provoca 
Fabiana. 

SEGUNDA-FEIRA
Jamil tenta explicar para Lai-
la as ameaças de Dalila. Ca-
mila decide procurar Lurdes. 
Zuleika ouve Almeidinha 
marcando um encontro às 
escondidas. Lurdes mente 
para Camila sobre Robson. 
Rogério convida Helena 
para sair. Jamil promete pro-
curar provas contra Dalila. 
Robson ameaça Paul. Ali e 
Sara descobrem o segredo 
de Omar e Latifa. Latifa diz 
a Abner que está esperando 
um filho dele. 

SEGUNDA-FEIRA
João conta a Vanessa sobre 
o exame de DNA. Jerôni-
mo avisa a Galdino que ele 
precisa fugir. João pede a 
Vanessa para confessar que 
ela mentiu no julgamento a 
pedido de Jerônimo. Álamo 
manda Mercedes arrombar 
a porta do quarto do hotel 
de Andreas/Galdino. Álamo 
diz a Madá que terá que de-
mitir os funcionários da Top 
Wave. Mercedes se assusta 
com a presença de Andreas 
em seu quarto.

SEGUNDA-FEIRA
Antero incentiva Maria da 
Paz a ter atenção com o 
interesse de Régis na com-
pra de uma nova casa. Rock 
inventa uma desculpa para 
justificar a aproximação de 
Téo. Régis sugere que Maria 
da Paz compre a mansão no 
nome de Josiane. Dorotéia 
sofre com o comportamento 
de Eusébio. Rock confiden-
cia a Zé Hélio que investiga-
rá Josiane. Fabiana aceita o 
negócio com Agno. Camilo 
humilha Vivi na igreja.

| Gretchen vai tirar de letra as primeiras gravações 
em “A dona do pedaço”. Ela vai ensinar Eusébio (Mar-
co Nanini) a fazer aquela coreografia que a consagrou  
“Conga-la-conga”.

| O novo programa de Sabrina Sato vai continuar na 
gaveta da Record TV por enquanto. Antes dela, irá ao 
ar a cobertura dos jogos do Pan. Mas a produção avalia 
dois formatos para Sabrina comandar: um de namoro 
na TV e outro para a família.

 
| Diego Hypolito vem aí com uma grande novidade: 

estrear como cantor. Ele até já quer fazer uma turnê pelo 
Brasil com um show que está preparando.

| Parece que Josiane não é mesmo filha  biológica de 
Maria da Paz: ela foi trocada na maternidade. Dizem que 
a filha da personagem de Juliana Paes é a empregada 
de Maria da Paz, a Jenifer.

| O anúncio de uma marca de batom, que reunirá 
Xuxa, Eliana e Angélica, realmente vai ser gravado. A 
equipe de produção do comercial só está esperando 
um ok de Angélica. Com o acidente do filho, Benício, 
ela pediu um tempo.

| Ícaro Silva dublou o Rei Leão na versão brasileira 
do filme. Nala virá na voz da cantora Iza. Estreia nos 
cinemas em 18 de julho.

|O filme sobre Hebe Camargo chegará aos cinemas 
em 26 de setembro. Andrea Beltrão encarna a apre-
sentadora. 

DIVULGAÇÃO

Elizabeth Savalla teve 
que fazer uma cirurgia 
no quadril. Apareceu
um problema depois 
que ela fez uma cena 
que deu errado em 
novela. A atriz foi ata-
cada por uma vaca! O 
acidente ocorreu em 
2016, mas devido à 
demanda de trabalho 
não pôde parar para a 
cirurgia.


