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Novelas

SEXTA-FEIRA
Jamil tenta se defender das 
acusações de Mágida e pede 
para conversar com Laila. 
Jamil conta a verdade para 
Laila, que não consegue 
perdoar o marido. Cibele e 
Padre Zoran tentam acalmar 
Mágida e se surpreendem 
com a acusação que ela faz. 
Mágida avisa a Dalila que 
cumpriu sua parte no plano 
e a vilã vai atrás de Jamil, 
que desconfia. Hussein se 
despede de Helena. Hussein 
encontra Helena em casa.

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Alberto anuncia que Palo-
ma terá um dia de rainha. 
Diogo afirma a Nana que o 
lançamento do livro pode 
trazer problemas para a 
editora. Luan descobre que 
Waguinho está vendendo 
drogas na escola. Eric dis-
farça quando Diogo percebe 
que ele já conhecia Alberto, 
e não revela ao advogado 
o motivo do interesse pela 
editora. Nana pede a Diogo 
para orientar Silvana na co-
letiva de imprensa. 

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz e Rock con-
frontam Jô. Régis afirma a 
Amadeu que convencerá 
Maria da Paz a reatar o ca-
samento. Vivi reclama de 
Abdias para Beatriz. Evelina 
cuida de Antero. Vivi se es-
panta ao saber que Fabiana 
comprará a fábrica de bo-
los. Beatriz é hostil com Zé 
Hélio. Evelina decide ajudar 
Marlene a cuidar de Antero. 
Camilo pede para Vivi man-
dar um aviso para Chiclete. 
Paixão encontra Kim.

SÁBADO
Almeidinha prende uma 
cúmplice de Dalila. Helena 
aceita o pedido de Hussein. 
Mágida ouve Salma falando 
de Aline para Padre Zoran. 
Aline sofre com a falta de 
Salma. Letícia afirma que 
não deixará Benjamin mo-
rar com ela. Fauze ameaça 
denunciar Dalila. Almeidinha 
interroga Hamída e faz uma 
acareação entre ela e Jamil. 
Cibele sonha com Davi. Ben-
jamin se recusa a falar sobre 
Letícia para Caetano.

SÁBADO
Marcos ignora Silvana. Sil-
vana deixa a coletiva de 
imprensa quando um jor-
nalista afirma que ela será 
processada. Alberto aceita o 
convite de Paloma para as-
sistir ao pôr do sol. Diogo se 
lembra de uma cláusula do 
contrato que dá a Silvana o 
direito de queimar os livros. 
William informa que a cole-
tiva de imprensa gerou mais 
pedidos de livros. Silvana 
aparece na editora junto de 
um oficial de Justiça.

SÁBADO
Maria da Paz explica seu 
plano para Téo e Rock. Brit-
ney fica indignada com as 
exigências de Fabiana no 
trabalho e reclama com Már-
cio. Beatriz tenta convencer 
Vivi a reatar com Chiclete. 
Britney pede para Rock falar 
com Fabiana. Jô se recusa a 
contar para Régis por que 
vendeu a fábrica para Fa-
biana. Antero é gentil com 
Evelina. Kim janta com Már-
cio e Paixão separadamente. 
Fabiana demite Britney.

SEGUNDA-FEIRA
Helena protege Laila do 
disparo de Dalila, e é leva-
da para o hospital. Dalila 
consegue fugir com a ajuda 
de seu motorista. Fairouz, 
Fauze, Hamída e Mágida 
depõem contra Dalila. Jamil 
avisa a Almeidinha do aten-
tado contra Laila. Missade 
se surpreende com a atitude 
heroica de Helena. Dalila se 
enfurece ao saber que Laila 
ainda está viva. Ali e Muna 
tentam ajudar Mamede. La-
tifa se converte ao judaísmo.

SEGUNDA-FEIRA
Ramon convida Alberto 
para conhecer o interior da 
igreja onde ele e Paloma 
irão se casar. Diogo escuta 
Marcos discutir com Silvana. 
Diogo manda Wallace avi-
sar a Alberto que os livros 
foram queimados. Alberto 
passa mal. Paloma comuni-
ca a Marcos que Alberto foi 
internado. Marcos decide ir 
para Búzios e promete voltar 
com uma solução. Paloma 
e Nana se falam de forma 
cordial. Evelyn beija Felipe.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz rejeita a pro-
posta de Régis. Amadeu, 
Carlito e Sílvia descobrem 
que Gilda tem pouco tempo 
de vida. Fabiana faz modi-
ficações na fábrica. Kim se 
enfurece com Fabiana por 
encerrar contrato com ela na 
fábrica. Fabiana propõe que 
Maria da Paz trabalhe como 
funcionária dela. Gladys se 
alia a Jô. Gilda confessa a 
Amadeu que sabe de seu 
prognóstico e pede que o 
marido seja feliz.

| Anitta tem cada uma! Na nova reforma que fez em 
sua mansão, algumas dependências da casa tem senha 
para passar pela porta. Na cozinha, por exemplo, tem 
senha. Aliás, durante a madrugada, ela pediu ao Pedro 
Scooby que fosse buscar um copo de água. Depois de 
demorar vinte minutos, Anitta descobriu que o namo-
rado não sabia a senha. Ela foi atrás dele. Ainda bem 
que não era uma cena de novela...

 
| Nas redes sociais, Daniela Cicarelli apareceu com 

o corpo todo coberto de lama em passeio pelo Mar 
Morto. Além do biquíni, usava pantufas, acessório para 
recuperar os pés, machucados com a prática de esporte 
aquático. 

 
| Lilian Cabral não volta às novelas este ano: ela fará 

a série “Todas as mulheres do mundo” no papel de mãe 
de Emilio Dantas. A série global é uma adaptação da 
obra do cineasta Domingos de Oliveira.

| Nos bastidores do SBT, que completará em agosto 
de 2021 uma data redonda (40 anos), não se fala em ou-
tra coisa: Silvio Santos nem pensa em passar o bastão. 
Em 12 de dezembro completará 89 anos e continuará 
no palco sem qualquer previsão de “aposentadoria”. 
Por sinal, ao diretor teatral José Celso Martinez, em 
reunião polêmica, Silvio Santos abriu o jogo: “Eu não 
vou morrer!”

| Ao terminar uma massagem (antes de fazer show 
em Barretos), Ivete Sangalo pediu o testemunho das 
massagistas para sua boa forma física: “Tenho ou não 
tenho um corpão?”. Elas concordaram e a cantora en-
trou no palco bem relaxada.

DIVULGAÇÃO

Depois de um ano de 
casados, Camila Quei-
roz e Klebber Toledo 
estão curtindo muito a 
lua-de-mel na ilha de 
Mahé, em Seicheles. 
Os pombinhos são só 
amores nas praias pari-
disíacas, aproveitando 
a viagem romântica


