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Novelas

SEXTA-FEIRA
Dalila muda seu depoimento 
e deixa Almeidinha descon-
fiado. Elias pensa em Helena. 
Rogério tenta beijar Helena, 
que se afasta. Elias questio-
na Helena sobre seu relacio-
namento com Rogério. Al-
meidinha faz uma acareação 
entre Fauze, Robson, Gabriel 
e Dalila. Elias e Helena se 
beijam. Camila sofre com a 
perda de Paul. Laila pensa 
em Jamil. Almeidinha sugere 
que Jamil e Laila denunciem 
Dalila. 

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Jerônimo conta a Vanessa 
que deu dinheiro para dona 
Odélia desaparecer. Vanessa 
explica a Jerônimo que a 
sentença de João foi anula-
da. João mostra para Janaí-
na a foto de Jerônimo com 
Galdino como prova de que 
os dois se conheciam. Jerô-
nimo e Vanessa se abrigam 
no esconderijo de Galdino. 
Lidiane prepara um vídeo-
surpresa em homenagem a 
Manu e João. Lidiane tenta 
aproximar Jofre e Mercedes. 

SEXTA-FEIRA
Régis e Josiane despistam 
Maria da Paz. Cássia decide 
ficar com a mãe. Gladys 
alerta Lyris sobre o provável 
divórcio. Fabiana deixa a 
casa de Vivi e afirma que as 
duas são inimigas. Zé Hélio 
flerta com Beatriz. Fabiana 
se instala na construtora e 
Otávio alerta Agno sobre 
a ambição da moça. Lyris 
contrata Amadeu para cui-
dar de seu processo de 
divórcio. Vivi pede Chiclete 
em casamento.

SÁBADO
Fauze segue Jamil e Laila 
até um hotel. Jamil decide 
desistir do casamento com 
Dalila. Elias pede a Caetano 
para dormir na oficina. Hele-
na se aconselha com Letícia. 
Jamil marca um encontro 
com Dalila. Omar garante 
que ficará com todos os 
bens de Eva. Zuleika se sur-
preende quando Almeidinha 
diz que não quer mais ter 
um filho. Missade afirma a 
Rania que saberá lidar com 
a sua separação.

SÁBADO
Quinzinho acompanha Dan-
dara ao médico e se emo-
ciona ao escutar o coração 
do bebê. Celestine informa 
Janaína que foi Jerônimo 
quem roubou seu dinheiro 
e joias. Jerônimo avisa a 
Vanessa que ela terá que ir à 
TeleVendão pegar o dinhei-
ro do cofre. Moana revela a 
João que existe  possibilida-
de de o bebê não ser dele. 
Moana garante a Manu que 
não aconteceu nada entre 
ela e João.

SÁBADO
Lyris contrata um inves-
tigador para descobrir se 
Agno tem outra mulher. Vivi 
anuncia que se casará com 
Chiclete e Otávio pensa em 
montar um negócio para os 
dois. Chiclete aguarda na 
portaria de Kim, mas se atra-
palha quando a moça chega 
com Márcio. Régis e Josiane 
tentam convencer Maria da 
Paz a comprar a mansão 
mostrada por Gilda. Abel 
tenta beijar Britney. Amadeu 
liga para Maria da Paz. 

SEGUNDA-FEIRA
Jamil se lamenta para Mi-
guel. Elias se despede da 
família e se encontra com 
Helena. Almeidinha faz uma 
acareação com Camila, Ga-
briel, Miguel e Robson. Jamil 
alerta Laila sobre Fauze. 
Rania fica horrorizada com 
as ameaças de Dalila. Laila e 
Jamil pensam um no outro. 
Rania discute com Dalila. 
Laila desabafa com Marie. 
Aline se irrita por Caetano 
reclamar de sua proximida-
de com Salma. 

SEGUNDA-FEIRA
Jofre impede que Vanessa 
deixe a TeleVendão e ela é 
levada para a delegacia. Li-
diane e Patrick não resistem 
à atração que sentem um 
pelo outro. Quinzão elogia 
Mercedes e os dois passam 
a noite juntos. Quinzão, Li-
diane e Patrick se sentem 
culpados por suas traições. 
Dandara revela a Quinzinho 
que ele é o pai de seu filho. 
Vanessa conta ao delegado 
a verdade sobre a morte de 
Nicole. 

SEGUNDA-FEIRA
Chiclete não consegue dis-
farçar o desconforto na fren-
te de Vivi. Amadeu marca 
encontro com Maria da Paz. 
Téo tenta convencer Maria 
da Paz a não fazer um em-
préstimo e Jô se irrita. Rock 
e Zé Hélio tentam descobrir 
quem é o namorado de Jô. 
Dorotéia reclama de Gina. 
Chiclete esclarece o mal-en-
tendido sobre Vivi, e Cosme 
exige que ele cumpra sua 
promessa. Vivi conta a Otá-
vio que brigou com Fabiana.

| Essa Maria não vai com as outras? A personagem 
de Juliana Paes em “A dona do pedaço”, roubada pela 
filha, Jô (Agatha Moreira) e pelo marido, Régis (Rey-
naldo Gianecchini), vai ficar na miséria!

| Fátima Bernardes resolveu curtir a onda de enve-
lhecer na internet: postou o namorado Túlio Gadêlha, 
enrugado e de cabelos brancos, na cama. Ao lado dele, 
ela aparece com a idade atual. Menina esperta!

 
| Em “Amor de Mãe”, a próxima novela global das 21h, 

Isis Valverde vai aparecer ruiva. É a primeira persona-
gem que ela vai fazer após a maternidade.

| Márcio Canuto, repórter da Globo, não foi demitido, 
garante que preferiu se aposentar aos 77 anos. Ele até 
tinha a opção de renovar contrato, mas resolveu curtir 
a vida. Só na Globo Canuto ficou 21 anos.

| Antônia Fontenelle gravou vídeo celebrando uma 
vitória na herança do seu ex-marido, Marcos Paulo. Mas 
a decisão ainda não é definitiva. A ação, que se arrasta 
há quase sete anos na justiça, ainda cabe recurso. A dis-
puta pela partilha dos bens do ex-diretor da Globo, que 
morreu em 2012, se dá com as filhas de Marcos Paulo.

| Canal Viva bate o martelo: a primeira reprise de 
“Selva de Pedra”, novela original de Janete Clair, será 
exibida a partir de 22 de agosto, às 14h30min, na vaga 
de “Terra Nostra”. Trata-se do remake de 1986, com 
Fernanda Torres e Tony Ramos. A primeira versão foi 
em 1972, foi estrelada por Regina Duarte. 

| Tatá Werneck: “Ouvi coisas terríveis por gravar 
grávida passando mal...”

DIVULGAÇÃO

Lucas Lucco teve que 
se submeter a uma 
cirurgia e terá que fi-
car quinze dias de re-
pouso. Apareceu uma 
lesão grave em fibras 
musculares do peito-
ral, em razão do cantor 
praticar muita muscu-
lação e crosfit. 


