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Novelas

SEXTA-FEIRA
Norberto fica sem graça 
quando Rania e Santinha o 
aconselham a chamar a Po-
lícia para denunciar o roubo. 
Valéria e Camila se divertem 
na Europa. Bruno tenta con-
solar Norberto. Fauze fica 
perturbado quando Fairouz 
não confirma que Aziz é 
seu pai. Benjamin e Letícia 
se amam. Ester atrapalha 
o namoro de Latifa e Ab-
ner. Sara desmaia, e Ali se 
preocupa. Fairouz e Rania 
se conhecem. 

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Sofia inventa que pegou o 
dinheiro para comprar uma 
passagem para visitar o 
pai. Alberto faz Nana pedir 
desculpas a Paloma. Diogo 
avisa a Nana que Sofia aco-
bertou Paloma, mas não tem 
como provar. Alberto con-
firma para Paloma que irá à 
feijoada no Cacique de Ra-
mos. Alice fotografa Ramon 
conversando com Francisca. 
Ramon demonstra preocu-
pação com Gabriela. Alberto 
cai na piscina.

SEXTA-FEIRA
Vivi confronta Otávio e Sa-
brina. Chiclete comenta com 
Maria da Paz que sabe onde 
pode estar seu documento. 
Agno convida Leandro para 
sair. Coruja e Paixão armam 
com Chico para Rock perder 
a luta. Britney confessa que 
está magoada com Abel. 
Vivi discute com Otávio por 
causa de Sabrina, e Beatriz 
ouve. Beatriz expulsa Otávio 
de casa e Vivi conforta a 
mãe. Marlene e Evelina ten-
tam confortar Maria da Paz. 

SÁBADO
Fairouz e Rania comemoram 
a melhora de Dalila. Padre 
Zoran reage ao saber que 
Missade não quis reatar com 
Elias. Jean chega embriaga-
do ao Instituto e todos se 
preocupam. Benjamin exi-
ge que Letícia assuma seu 
relacionamento com ele. A 
médica tenta se aconselhar 
com Zuleika sobre Benjamin. 
Ali leva Mamede ao médico. 
Dalila confirma a Fauze que 
eles são irmãos e exige sua 
lealdade. 

SÁBADO
Nana acusa Paloma pela 
queda de Alberto na piscina. 
Alice reclama para Ramon 
a ausência do pai em sua 
vida e diz que não confia 
mais nele. Ramon percebe 
que Peter está com febre. 
Ramon diz a Paloma que ela 
o acusa de ter um caso com 
Francisca porque esconde 
algo dele. Paloma afirma 
a Ramon que existe muita 
desconfiança entre eles, 
e devolve a aliança para o 
rapaz.

SÁBADO
Linda aconselha Maria da 
Paz sobre Jô. Gladys pede 
que Jô pague a conta de 
Régis no hospital. Gladys 
aconselha Britney a desistir 
de Abel. Chiclete confirma 
que Leandro pegou uma 
pasta de Antero por engano 
e avisa Maria da Paz. Fabiana 
ameaça Agno. Jô exige que 
Márcio venda duas confei-
tarias. Agno se preocupa 
com Cássia. Rock alerta Zé 
Hélio sobre a separação de 
Beatriz.

SEGUNDA-FEIRA
Dalila pede que Fauze a leve 
para casa. Laila tem um ter-
rível mau pressentimento e 
vê a vilã saindo do parque, 
observando toda sua família. 
Padre Zoran se desculpa 
com Missade. Ali fica deso-
lado com o diagnóstico de 
Mamede. Dalila tem um sur-
to e deixa Fairouz e Fauze 
assustados. Bruno comenta 
com Marie sua preocupa-
ção com Martin. Latifa faz 
um prato típico judeu para 
Abner e Ester. 

SEGUNDA-FEIRA
Ramon e Marcos discutem. 
Paloma comenta com Lulu 
que precisa se desculpar 
com Ramon. Pablo conta 
a Silvana que Marcos está 
morando no apartamento 
de Mário. Paloma pede ajuda 
a Leo para fazer uma surpre-
sa a Ramon na quadra do 
Cacique de Ramos. Marcos 
rejeita Silvana. Jeniffer não 
gosta de ver Luan com Alice. 
Mauri libera Alberto para ir à 
feijoada. Paloma faz uma de-
claração de amor a Ramon.

SEGUNDA-FEIRA
Vivi se assusta com a his-
tória de Chiclete e decide 
terminar o romance. Otávio 
estranha a intimidade en-
tre Sabrina e Sávio. Jô diz 
a Gladys que Régis ficará 
em sua casa. Régis deixa o 
hospital e vai para a casa 
de Lyris. Amadeu e Maria 
da Paz procuram Adriano 
na academia. Beatriz tem 
uma conversa com Zé Hélio. 
Jô manda Márcio negociar 
os pontos comerciais com 
urgência.

| Depois de várias tentativas, Fábio Assunção recorre 
agora à umbanda para se tratar de dependência quí-
mica. Para largar o vício, há anos, o ator chegou até a 
frequentar o santuário de João de Deus. Não deu certo. 

| Luana Piovani (42 anos) está namorando o jogador 
de basquete de Israel Ofek Malka, de 23 anos. Eles se 
conheceram em julho, durante as férias dela em Ibiza, 
na Espanha. Detalhe: o jogador israelense se parece 
com o ex- marido dela, Pedro Scooby.

 
| Depois de recusar duas novelas, Globo não renova 

contrato com Bianca Bin. Ela rejeitou fazer Vivi Gue-
des em “A Dona do Pedaço” (papel ficou com Paolla 
Oliveira) e disse “não” para a novela “Salve-se quem 
puder”. A mulher de Sérgio Guizé estava há quase dez 
anos na Globo. Para trabalhar na casa, agora só com 
contratinho por obra mesmo. Com isso, Vitoria Estrada 
foi chamada às pressas para a vaga de Bianca, na nova 
novela das 19h. Detalhe: Vitória teve que sair da “Dança 
dos Famosos”, que pode ser chamada este ano só de 
“Dança”. As celebridades prometidas não apareceram... 
Dizem que Faustão não gostou da troca.

| Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, já esco-
lheram os nomes dos filhos gêmeos: Romeu e Gael. O 
casal contratou uma barriga de aluguel para gerar as 
crianças. Eles estão juntos há cinco anos.

| Marilia Mendonça já fez uma letra em homenagem 
ao filho: “Descobri que vive dentro de mim, um pedaço 
do céu/Enviado por Deus/O meu querido Léo”. Já a mãe 
da cantora, Dona Ruth, preferiu tatuar o nome do neto 
no braço. Em tempo: a temporada que MM iria fazer na 
Europa ficou para abril de 2020.

DIVULGAÇÃO

Luciano Huck esteve 
em São Paulo para 
jantar com líderes da 
comunidade judaica. 
Nos bastidores, dizem 
que Huck pode ser 
candidato à presidên-
cia do Brasil em 2022. 
Será que a Angélica 
vai deixar?


