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Novelas

Sexta-FeIRa
Almeidinha e Tomás inva-
dem o quarto de Dalila. A 
vilã foge dos policiais com 
a ajuda de seu motorista. 
Valéria e Camila chegam 
ao Brasil. Almeidinha tem 
uma ideia para prender 
Dalila e comunica a Laila e 
Jamil. Camila visita a família 
e esclarece para todos sua 
relação com Valéria. Jamil, 
Laila e Almeidinha pedem 
a ajuda de Bruno no plano 
para prender Dalila. Abner e 
Latifa voltam para casa.

ÓRFÃOS Da teRRa BOM SUCeSSO a DONa DO PeDaÇO

Sexta-FeIRa
Marcos decide assistir ao 
desfile ao lado de Palo-
ma. Paloma se prontifica 
a costurar um vestido de 
Sambrini que será usado 
por Dani Lieb Dich no lugar 
da costureira que passou 
mal. Sambrini parabeniza o 
trabalho de Paloma. Luan 
se inscreve no concurso de 
poesia, encorajado por Alice. 
Eugênia percebe que Vicen-
te gosta de Gabriela. Paloma 
e Marcos conseguem esca-
par de um assalto. 

Sexta-FeIRa
Camilo promete ajudar Ma-
ria da Paz a localizar suas 
sobrinhas. Leandro jura vin-
gança contra Fabiana. Eve-
lina pede que Maria da Paz 
não comente com Camilo 
sobre o passado de Chi-
clete. Evelina e Antero se 
declaram um para o outro. A 
pedido de Régis, Téo ofere-
ce ajuda financeira a Maria. 
Kim engana Márcio e fica 
com Paixão. Agno garante 
a Rock que fará Jô perder 
seu dinheiro. 

SÁBaDO
Dalila é presa, e Laila e Jamil 
comemoram. Rania sofre 
com a prisão da neta, e 
Zuleika a consola. Benjamin 
é hostil com Aline. Rania 
tenta falar com Dalila. Hus-
sein anuncia seu casamento 
com Helena. Aline sofre por 
causa do distanciamento 
de Benjamin. Dalila tenta 
envolver seu novo advogado 
em seus crimes, mas não 
consegue êxito já que o pro-
fissional é honesto. Cibele 
sai com Péricles.

SÁBaDO
Paloma explica a Ramon que 
não sabia que Marcos iria 
ao desfile. Ramon fica feliz 
por Alice tê-lo chamado de 
pai. Waguinho ameaça Alice 
ao ser flagrado vendendo 
droga para Jeniffer. Palo-
ma conta a Alberto sobre 
seu sonho de ser estilista. 
Elomar expulsa Waguinho 
da escolar, e o rapaz acusa 
Alice de tê-lo denunciado. 
Alberto sugere a Marcos que 
crie um selo popular para a 
publicação de clássicos.

SÁBaDO
Jô aceita conhecer o inves-
tidor de Agno. Sílvia ajuda 
Kim a despistar Márcio. Vivi 
aceita ajudar Otávio a reatar 
seu casamento com Beatriz. 
Camilo descobre sobre a 
briga dos Matheus e dos Ra-
mirez. Agno pede que Lean-
dro deixe sua casa. Maria, 
Marlene e Evelina pensam 
em montar uma pequena 
confeitaria com o suposto 
dinheiro de Téo. Cássia pede 
que Agno arrume uma na-
morada.

SegUNDa-FeIRa
Almeidinha afirma a Laila e 
Jamil que Dalila não repre-
senta mais perigo para os 
dois. Benjamin diz a Aline 
que não voltará para casa. 
Letícia e Benjamin sofrem 
com a ausência uma do ou-
tro. Dalila é transferida para 
um presídio. Elias planeja 
voltar a trabalhar como en-
genheiro no Brasil. Fairouz e 
Rania lamentam a situação 
de Dalila, e Fauze se emo-
ciona. Abner comemora seu 
novo emprego.

SegUNDa-FeIRa
Luan defende Alice de Wa-
guinho e desiste de ser ami-
go do rapaz. Patrick beija 
Gabriela, que deixa claro 
que eles são apenas amigos. 
Vicente disfarça quando 
Eugênia pergunta sobre a 
família de Gabriela. Wagui-
nho sugere aos bandidos 
roubar dinheiro de Alberto 
por meio de Paloma. Mario 
e William conversam sobre a 
ameaça que Diogo fez a am-
bos. Silvana incentiva Mario 
a investir em Nana. 

SegUNDa-FeIRa
Maria da Paz pede que Ama-
deu a ajude a manter seu 
nome em sua nova confeita-
ria. Bill engana Jô. Argemiro 
sugere que Camilo procure 
por Amadeu para esclarecer 
a história sobre os Ramirez 
e os Matheus. Eusébio se 
oferece para ser agente 
de Rock no lugar de Chico. 
Cornélia confere os números 
sorteados na loteria. Agno 
pensa em Leandro. Beatriz 
conversa com Vivi sobre 
Chiclete. 

| “Se Joga” é o título aprovado pela Globo: o pro-
grama de Fernanda gentil ao lado de Érico Brás deve 
estrear em outubro, à tarde. O cenário já está sendo 
finalizado. 

| A quem interessar possa: Raquel Sheherazade tem 
contrato com o SBT até setembro de 2020. A propósito: 
Carlos Nascimento nega que tenha pedido demissão 
por se sentir “preterido”, como rolou um boato nos 
bastidores do SBT Brasil.

 
| Ingrid guimarães abre o jogo: ela se inspirou em 

várias divas da TV para fazer o papel de Silvana Nolasco, 
em “Bom Sucesso”. Entre elas, Susana Vieira e Claudia 
Raia. Mas também em uma internacional: Mariah Carrey. 
Na trama, haverá uma novela dentro de “Bom Sucesso”: 
Silvana estará em cena com Pablo Sanches, papel de 
Rafael Infante.

| A casa que Hebe morou com o marido Lelio Ra-
vagnani não pode ser usada no filme, mas será vista na 
minissérie da Globo, sobre a apresentadora. A mansão 
está até hoje decorada como Hebe deixou. A maioria 
das joias usadas em cena serão da própria Hebe, in-
clusive alguns vestidos, que aparecerão no corpo de 
Andrea Beltrão, que vive a Hebe.

| Leandro Hassum voltou a engordar: o humorista 
pesa agora 92 quilos. Quando fez a cirurgia bariátrica 
despencou de 150 quilos para 85. Hassum fez preen-
chimento e harmonização facial para cobrir os sulcos 
que surgiram em seu rosto. Como se vê, fecha a boca 
Hassum... Aliás, é com esse visual que aparece no talk 
show da TNT, “Tá Pago”.

Divulgação

Felizmente, Caio Cas-
tro saiu ileso de um aci-
dente de carro durante 
o Rally dos Sertões em 
Campo grande (MS). o 
carro do ator capotou 
várias vezes na pista. o 
carro teve perda total, 
mas ele celebrou ter 
alcançado o 3º melhor 
tempo entre 60 com-
petidores.


