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Novelas

SEXTA-FEIRA
Fauze conta a Jamil que 
aceitou se unir a Dalila por-
que a vilã lhe disse que é 
sua irmã. Rania desconfia da 
proximidade entre Santinha 
e Laila. Padre Zoran comu-
nica a Aline e Caetano que 
eles serão padrinho afetivos 
de Salma. Bóris se entristece 
com o relacionamento de 
Eva e Omar. Cibele tem um 
sonho com Davi. 

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Marcos convida Paloma 
para ir até seu bar. Mario 
insiste para Nana continuar 
na editora. Alberto desmaia 
enquanto lia um livro para 
Sofia. Paloma conta a Mar-
cos que está doente e que 
tem apenas seis meses de 
vida. Alice e Peter encon-
tram o resultado do exame 
de Paloma debaixo da cama 
da mãe. 

SEXTA-FEIRA
Chiclete não consegue atirar 
e inventa uma desculpa para 
Vivi. Cosme decide se vingar 
sozinho. Chiclete conversa 
com Adão sobre sua situa-
ção. Maria da Paz discute 
com Stephanie. Otávio com-
pra um presente e pede para 
entregar no flat de Sabrina. 
Maria da Paz coordena a 
admissão de novos funcio-
nários para a mansão.

SÁBADO
Mamede tenta aproximar 
Faruq de Muna. Raduan 
sente medo de Dalila. Va-
léria é rude com Missade 
durante sua entrevista de 
trabalho. Sara, Eva e Cibele 
se desesperam ao saber da 
morte de Davi. Camila presta 
depoimento para a polícia, 
e conta sobre a relação de 
Dalila com Gabriel. Valéria 
conhece Péricles. 

SÁBADO
Nana diz a Marcos que só 
volta para a editora se Al-
berto pedir. Os funcionários 
do laboratório descobrem 
que o exame de Alberto foi 
trocado com o de Paloma. 
Alberto é informado pelo 
médico que tem poucos 
meses de vida. Marcos diz 
a Alberto que ele está sen-
do injusto com Nana. Luan 
pede desculpas a Alice.

SÁBADO
Chiclete atira em Cosme e 
Vivi pede que ele fuja. Vivi 
inventa uma história para 
Camilo, que desconfia e 
tenta rastrear o celular da 
ex-noiva. Chiclete pega ca-
rona num posto de gasolina. 
Jardel ameaça Jô para Ellen. 
Camilo procura Fabiana. Ca-
milo questiona Evelina sobre 
Chiclete. Vivi liga para Chi-
clete do celular de Fabiana. 

SEGUNDA-FEIRA
Robson é levado para o 
hospital, e Dalila se deses-
pera ao saber que o homem 
sobreviveu. Cibele vai à casa 
de Bóris. Missade conta a 
Padre Zoran sobre seu novo 
trabalho. Norberto admira 
Teresa cantando. Como 
produtor musical, Péricles 
se interessa pelo show de 
Teresa. Jamil se encontra 
com Laila.

SEGUNDA-FEIRA
Marcos tem uma ideia para 
alavancar as vendas da edi-
tora. Paloma se disfarça de 
funcionária do laboratório e 
consegue achar o nome de 
Alberto nos arquivos. Ra-
mon diz a Paloma que Leo 
trabalha na editora Prado 
Monteiro e que pode pedir 
a ele o endereço de Alberto. 
Alberto vê Paloma em sua 
casa.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz briga com Jo-
siane e Régis separa as duas. 
Evelina aprova a atitude de 
Maria. Adão desiste de atirar 
contra Chiclete e perdoa o 
filho. Antero consegue um 
emprego para Leandro. Kim 
e Agno planejam o contra-
to de Rock. Jardel afirma 
a Ellen que tem um trunfo 
contra Jô. Jô finge fazer as 
pazes com a mãe.

| Viviane Araújo só está esperando a confirmação: 
ela topa encarar a próxima temporada do “Show dos 
Famosos”, no Domingão do Faustão. Mas também está 
cogitada para a próxima novela das sete...

 
| Agatha Moreira e o namorado, Rodrigo Simas, vêm 

sendo assediados para campanhas publicitárias. Marcas 
de joias e sapatos já contrataram o casal. Agatha vem 
bombando em “A Dona do Pedaço” no papel de Josiane, 
a filha de Maria da Paz.

 
| Marilia Mendonça já decidiu: dois meses depois do 

nascimento do filho, ela vai continuar com a agenda de 
shows. Mas garante que levará o bebê a tiracolo. Grávi-
da de cinco meses, só viaja de jatinho particular e não 
perdeu um show, 20 em dez estados. O filho está com 
futuro garantido: cada apresentação rende de 250 mil 
a 300 mil reais.

| Bolão! Já tem gente apostando que este ano Michel 
Teló não vai ganhar, pela quinta vez como técnico, o 
“The Voice”. Ele ganhou as quatro edições escolhendo a 
voz campeã. Teló entrou no lugar de Daniel. Tem gente 
apostando em Iza, que ocupa a cadeira de Carlinhos 
Brown.

DIVULGAÇÃO

Muita gente perdeu a 
aposta achando que 
Marina Ruy Barbosa 
iria fazer campanha 
para uma grife de pro-
duto capilar. Ou seja, 
tintura. Mas o motivo 
dos cabelos platina-
dos foi para ela lançar 
os novos modelos de 
uma marca francesa 
de carros. Ela já voltou 
a ficar ruivinha.


