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Novelas

SEXTA-FEIRA
Jamil e Hussein checam o 
apartamento de Calpúrnia, 
de onde se vê a casa de 
Almeidinha. Gabriel pro-
voca Valéria, que acaba 
descobrindo a senha de 
Norberto. No laboratório, 
Laila percebe o nervosismo 
do biomédico Fernando. Ali, 
Sara, Faruq e Bóris apoiam 
Eva. Ester e Abner ensinam 
a Latifa costumes judaicos 
para sua conversão religiosa. 
Teresa termina o romance 
com Jean.

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Marcos estranha ao ver Pa-
loma e seu pai na quadra 
da escola de samba. Silvana 
Nolasco é anunciada pelo di-
retor da escola como a nova 
rainha de bateria e algumas 
pessoas da comunidade re-
provam. Silvana chama Mar-
cos e Alberto para subirem 
ao palco com ela. Nana fica 
preocupada ao saber que 
Alberto saiu com Paloma. 
Paloma samba com Alberto 
na cadeira de rodas, sob os 
aplausos de todos. 

SEXTA-FEIRA
Rock alerta Maria da Paz 
sobre Jô, mas a empresária 
expulsa o rapaz de sua con-
feitaria. Zé Hélio aconselha 
Rock a pedir ajuda a Téo 
para contar a Maria a ver-
dade sobre Régis e Jô. Silvia 
e Kim abandonam Márcio. 
Régis lamenta a tristeza de 
Maria da Paz, que hesita em 
confiar no marido. Fabia-
na ameaça Otávio. Lyris e 
Tonho ficam juntos. Otávio 
expulsa Fabiana da cons-
trutora. 

SÁBADO
Jamil, Hussein e Calpúrnia 
explicam a Evandro e Tomás 
como conseguiram as pro-
vas. Elias e Helena discutem. 
Aflito com as desconfianças 
de Laila, Fernando procura 
Gabriel, que o aconselha a 
deixar o laboratório e sumir 
por uns tempos. Laila con-
fronta Fernando, que con-
fessa ter adulterado o exame 
de DNA do bebê de Dalila. 
Benjamin grava a confissão 
de Fernando. Letícia e Ben-
jamin pensam um no outro.

SÁBADO
Alberto e Marcos aceitam 
as desculpas de Ramon. 
Nana diz ao pai que ele não 
está em condições de de-
cidir sobre a própria vida. 
Os exames de Alberto de-
monstram que a doença 
está estável. Patrick fica in-
comodado com um possível 
entrosamento entre Vicente 
e Gabriela. Alberto resolve 
ir à feijoada do Cacique de 
Ramos. Vicente se machuca 
no treino de basquete. Leo 
aconselha Ramon.

SÁBADO
Téo passa mal e não con-
segue revelar a verdade 
sobre Jô para Maria da Paz. 
Sabrina se oferece para ser 
assistente de Vivi. Maria da 
Paz confessa a Marlene que 
teme descobrir a verdade 
sobre Jô. Otávio se deses-
pera ao ver Sabrina em sua 
casa com Vivi, e Fabiana o 
enfrenta. Jô exige que Régis 
a encontre em seu quarto. 
Lyris discute com Agno por 
causa de Cássia. Maria de-
mite Fran.

SEGUNDA-FEIRA
Dalila expulsa Jamil e Laila 
de sua casa. Almeidinha é 
recebido por Zuleika e a 
família na porta do presídio. 
Valéria tenta descobrir as 
senhas de Norberto. Ga-
briel se preocupa com o 
comportamento de Dalila. 
Laila mostra a gravação 
do biomédico Fernando 
para Almeidinha. Aline tem 
dificuldade para matricular 
Salma no colégio de Artur-
zinho. Almeidinha reassume 
seu lugar na delegacia.

SEGUNDA-FEIRA
Waguinho avisa a Francisca 
que não quer sua ajuda. 
Ramon ampara Francisca. 
Antônio vê Ramon no carro 
com Francisca e tira conclu-
sões equivocadas. Francisca 
se encanta por Ramon. Wil-
liam provoca Gisele. Antônio 
conta a Paloma que viu 
Ramon com outra mulher. 
Ramon discute com Paloma 
e diz que sabe sobre seu 
caso com Marcos. Vicente 
pede ao pai que tire Patrick 
do time de basquete.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz atira contra 
Régis. Rock e Agno se es-
quivam dos questionamen-
tos de Cássia. Chiclete se 
incomoda com o trabalho 
de Vivi. Os paramédicos 
socorrem Régis e Camilo 
prende Maria da Paz. Jô se 
preocupa com o estado de 
Régis. Gladys, Lyris, Agno e 
Cássia chegam ao hospital 
onde Régis está internado. 
Márcio alerta Amadeu sobre 
a prisão de Maria da Paz. Téo 
confronta Jô. 

| De uma fã de Anitta nas redes sociais: “Me desculpa, 
mas esse rapaz ao seu lado (Pedro Scooby) tem que 
arrumar um emprego! Precisa parar de andar na aba 
dos outros.” Anitta rebate: “Cada um escolhe o tipo de 
vida que te faz feliz. Nunca precisei pagar nada pra ele. 
Além de se bancar, me dá presentes incríveis. E para 
seus filhos também.” A Poderosa resolveu calar a boca 
de quem fala mal do namorado Pedro Scooby, que está 
seguindo os passos da cantora: “Não me importaria se 
precisasse pagar algo algum dia...” A propósito: por 
causa da turnê na Europa, Anitta não aceitou ser jurada 
do The Voice Brasil. Anitta ocuparia a cadeira vermelha. 
A cantora IZA entrou no lugar dela. 

| Após dois anos e dois partos, Patricia Abravanel 
volta a comandar um programa no SBT: “Topa ou não 
topa?” A estreia é dia 17, logo após o Programa da Mai-
sa. Patricia, a filha número 4, é a maior aposta de Silvio 
Santos para sua sucessão diante das câmeras.

 
| Parecia que a nova separação de Maiara e Fernan-

do, da dupla com Sorocaba, era para valer: a cantora 
apagou todas as fotos do casal e deixou de seguir o 
ex. Disseram que Maiara queria casar logo, mas ele mal 
acabou de sair de um casamento longo. Conclusão: o 
casal já está novamente reatado! Parece até aquela 
música “entre tapas e beijos”.

| Esqueceram de mim? Ganhador de 13 prêmios 
Multishow, em 8 anos, Luan Santana concorrerá a ape-
nas uma categoria do troféu este ano. Disputará com 
videoclipe que sequer foi lançado ainda. Outros nomes 
famosos estão em várias indicações. As fãs de Luan 
Santana estão revoltadas.

DIVULGAÇÃO

Marina Ruy Barbosa 
abre o jogo: está fa-
zendo terapia. Ela co-
meçou este ano após 
sofrer uma série de 
ataques nas redes so-
ciais. Tudo por causa 
daquele confusão mal 
resolvida com José 
Loreto, nos bastidores 
da novela “O Sétimo 
Guardião”.


