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Novelas

SEXTA-FEIRA
Gabriel tenta conter a raiva 
de Dalila. Almeidinha fica 
intrigado com o comentário 
de Zuleika sobre Péricles. 
Helena descobre que Elias 
irá à casa de Missade e se 
irrita. Jamil estranha o com-
portamento de Dalila. Rania 
sofre ao falar de Dalila para 
Miguel. Valéria ofende Mis-
sade, que se demite. Gabriel 
se insinua para Valéria e pro-
põe um parceria comercial. 
Dalila implora que Jamil não 
a abandone. 

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Alberto diz a Sofia que de-
seja que Paloma lhe ensine 
a viver. Paloma aceita o 
emprego de acompanhan-
te que Alberto lhe oferece. 
Ramon diz a Leo que nunca 
mais abandonará a família. 
Ramon celebra com Paloma 
e os filhos a notícia de seu 
casamento. Diogo fica sur-
preso quando Nana sugere a 
separação. Alberto afirma a 
Nana que a Prado Monteiro 
jamais publicará o livro de 
Silvana. 

SEXTA-FEIRA
Jô estranha o comporta-
mento de Régis. Téo vai 
atrás de Jô na casa dela e 
Maria da Paz repreende o 
rapaz. Régis pede para Maria 
da Paz se livrar de sua arma. 
Márcio não aceita se casar 
com Kim. Vivi e Chiclete 
acodem Merlin. Kim impede 
que Márcio deixe sua supos-
ta festa de casamento com 
Sílvia. Amadeu afirma a Rael 
que fará um novo pacto en-
tre os Matheus e os Ramirez. 
Agno visita Cássia.

SÁBADO
Jamil e Laila se amam. Fau-
ze explica a Santinha por 
que não pode deixar Dalila 
sozinha. Rania vai à ultras-
sonografia com Dalila, que 
se emociona. Uma refugia-
da aparece na delegacia e 
denuncia para Almeidinha 
uma confecção em que está 
trabalhando em situação de 
trabalho forçado. Laila, Ben-
jamin, Martin, Cibele e Bruno 
pedem para acompanhar 
Padre Zoran e Rogério até 
a confecção criminosa. 

SÁBADO
Marcos convence Silvana de 
que não é um bom momen-
to para apresentá-la a Alber-
to. Nana hostiliza Paloma ao 
vê-la em sua casa. Eugênia 
não gosta de saber que 
Machado readmitiu Ramon. 
Nana fica magoada com a 
cumplicidade entre Sofia e 
Paloma. Alberto empresta 
livros para Paloma e afirma 
que gosta de sua compa-
nhia. Marcos fica surpreso 
ao ver Paloma no carro de 
Alberto.

SÁBADO
Maria da Paz defende Ama-
deu. Adão tem um ataque 
cardíaco e não resiste. Rael 
insiste em resgatar sua arma. 
Amadeu e Maria selam seu 
acordo de paz. Rael afirma 
que Jô tem o sangue dos 
Matheus e oferece ajuda 
para a prima. Vivi decide 
acompanhar Chiclete ao 
Espírito Santo para o enterro 
de Adão. Sílvia ajuda Márcio 
a se afastar de Kim. Merlin 
ouve quando Linda reclama 
de sua presença.

SEGUNDA-FEIRA
Todos comemoram o res-
gate de Laila. Padre Zoran e 
Laila lançam o canal do Ins-
tituto Boas Vindas na inter-
net. Rania se preocupa com 
Dalila. A vilã arma contra 
Almeidinha, e Gabriel teme 
o plano. Almeidinha insiste 
para que Péricles se apro-
xime de Camila, e Zuleika 
insinua que o rapaz pode 
ser diferente do pai. Rania 
comenta com Miguel que 
desconfia de que o bebê de 
Dalila não seja de Jamil. 

SEGUNDA-FEIRA
Marcos pede para conversar 
com Paloma. Paloma desco-
bre que Marcos irá morar na 
mansão de Alberto. Diogo 
questiona Mário sobre Nana. 
Alberto expulsa Silvana de 
sua casa. Thaíssa sugere 
que Evelyn se esforce para 
chamar a atenção de Felipe. 
Vicente incentiva Ramon a 
deixar Gabriela treinar no 
time. Marcos promete a Sil-
vana que a Prado Monteiro 
editará seu livro. Silvana 
arma para Marcos.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz se desespe-
ra ao saber do incêndio 
no depósito da fábrica. Jô 
confessa a Régis que foi ela 
quem encomendou o in-
cêndio. Vivi conta a Chiclete 
que sua casa lhe despertou 
lembranças. Eusébio afirma 
que Cornélia jamais encon-
trará sua herança. Maria da 
Paz se reúne com Márcio, 
Zé Hélio e Abel para tentar 
reerguer a fábrica. Camilo 
confirma o álibi de Lucas e 
liberta o rapaz. 

| Marido de Gisele Bündchen foi visto saltando em 
uma cachoeira com a filha do casal, Vivian Lake, de 6 
anos. O astro do futebol americano vem sendo criticado 
pelos internautas. Cuidado: perigo à vista! 

| Fábio Porchat terá o elenco da Globo à disposição 
em “Que história é essa, Porchat?”, o talk show que 
comandará no canal GNT. Já estão acertados: Fátima 
Bernardes, Dani Calabresa, Chay Suede e Zeca Camar-
go. Dependendo da hora da gravação, pode até chamar 
de “Almoço com as estrelas”.

 
| Na próxima novela das 21h (Amor de Mãe), que 

sucederá “A Dona do Pedaço”, Vera Holtz será uma 
vilã de mão cheia: vai vender bebês. 

| Belo garante que não vai pagar a dívida milionária 
com o ex-jogador da seleção e comentarista da Band, 
Denilson: “Nem tenho condições”. Belo acha que a multa 
deveria ser paga por todos os integrantes do ex-grupo 
Soweto.

| Quem são os influenciadores mais bem pagos do 
mundo? Neymar é o primeiro: R$ 2,5 milhões por um 
post patrocinado. Entre os 100 mais do ranking, outros 
brasileiros: Ronaldinho Gaúcho e Caio Castro. Detalhe: 
Gracyanne Barbosa é a última brasileira da lista (77ª). 
A musa fitness cobra R$ 75 mil por postagem. Ou seja, 
ela ganha mais que o Belo quando o pagodeiro faz um 
show. Fonte: Hooper HQ.

| Anitta não pode ficar nervosa! Ao ficar tensa, uma 
veia saliente aparece em sua testa. Ela até já consultou 
especialistas, mas descobriu que não tem plástica que 
tire essa veia de sua testa.

DIVULGAÇÃO

Estrela de várias cam-
panhas de publicida-
de, Sasha, a filha da 
Xuxa, embolsou R$ 
500 mil para ser a ga-
rota-propaganda de 
uma gigante do ramo 
joalheiro. Além de ter 
também participação 
nas vendas. Nada mal 
para quem acaba  de 
completar 21 anos.


