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Novelas

SEXTA-FEIRA
Cibele conhece Dalila/Bas-
ma e desconfia de seu com-
portamento. Missade convi-
da a empresária síria para 
almoçar em sua casa e pede 
ajuda a Rania. Sara acorda 
do trauma e não reconhece 
Ali. Dalila instrui Paul para 
os próximos passos de seu 
plano. Rania lembra de So-
raia ao ver Dalila/Basma e 
se emociona. Zuleika explica 
para Marie por que não quer 
ter um filho com Almeidinha. 
Ali sofre desprezo de Sara.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Janaína fica surpresa ao ver 
Vanessa na casa de Jerôni-
mo, e se decepciona com 
o filho. Mercedes ameaça 
prejudicar o noivo da babá 
Tânia, caso a funcionária não 
ajude a separar Gisela de 
Patrick. Lidiane pede a Fi-
gueirinha para seguir Manu 
e Jofre. Catraca confessa a 
Diego que contou a Jerô-
nimo sobre o interesse da 
Doré na receita de Janaína. 
Lidiane observa Manu com 
João.

SEXTA-FEIRA
Gladys e Lyris demitem Ma-
ria e Régis a leva para casa. 
Marlene avisa ao Padre da 
gravidez de Maria, que pede 
notícias de Amadeu. O ad-
vogado de Otávio e Beatriz 
explica o que eles precisam 
fazer para adotar Virgínia. A 
Madre superiora do conven-
to manda continuar as bus-
cas pela família de Fabiana. 
Dorotéia e a família entram 
na casa de Marlene atraídos 
pelo bolo de Maria. Dulce 
atira contra Vicente.

SÁBADO
Dalila afirma que irá separar 
Laila de Jamil. Miguel avisa 
a Rania que Almeidinha 
prendeu Zuleika, e os dois 
invadem o apartamento do 
casal. Rania ouve Miguel 
ao telefone com Camila e 
desconfia. Bruno hesita em 
beijar Marie. Jean confiden-
cia a Padre Zoran seu inte-
resse por Teresa. Mamede 
e Muna se preocupam com 
a ameaça de Latifa. Rania 
finge dormir quando Miguel 
volta para casa. 

SÁBADO
Janaína acusa Jerônimo 
de ter aproveitado do seu 
amor de mãe para lhe aplicar 
um golpe. Tânia faz Gisela 
acreditar que tem um caso 
com Patrick. Jofre revela a 
Lidiane que João é o Manoel 
de Trás dos Montes, e pede 
segredo. Janaína procura 
Herculano e vê Gisela na 
casa do cineasta. Dandara 
pergunta a Patrick se ele 
não desconfia que Mercedes 
armou para ele e Gisela se 
desentenderem. 

SÁBADO
Marlene aconselha Maria 
a continuar em São Paulo. 
Chico e Eusébio fazem uma 
ligação clandestina de água 
na casa de Dorotéia. Eusé-
bio ajuda Marlene a vender 
seus bolos. Nilda conta para 
Amadeu sobre o resultado 
do confronto entre as famí-
lias. Ademir vai à Polícia para 
saber de Zenaide. Beatriz e 
Otávio levam Virgínia à casa 
de Agno. Amadeu deixa o 
hospital. Os bolos de Maria 
fazem sucesso.

SEGUNDA-FEIRA
Ali insiste em se declarar 
para Sara, que não se recor-
da do amor que sente pelo 
rapaz. Dalila/Basma finge 
homenagear Missade, que 
se emociona. Laila sente ciú-
mes de Dalila/Basma com 
Jamil. Camila se preocupa 
com o comportamento de 
Miguel em relação ao cassi-
no. Latifa anuncia que fará 
greve de fome até que Ali 
se case com ela. Helena diz a 
Letícia que lutará pelo amor 
de Elias. 

SEGUNDA-FEIRA
Lidiane conta a Mercedes 
que João é o responsável 
pelo programa de Manu. 
Jerônimo sugere a Vanes-
sa que ela ajude a separar 
Quinzinho de Dandara e 
conquiste Mercedes. Her-
culano se decepciona com 
Janaína. Vanessa aceita a 
proposta de Jerônimo para 
separar Dandara de Quin-
zinho. Madá e Raimundo 
concluem que ambos são 
apenas amigos. Quinzão 
decide lutar por Lidiane.

SEGUNDA-FEIRA
Nasce a filha de Maria e 
Amadeu. Maria volta para a 
casa de Marlene e começa 
a fazer bolos. Beatriz come-
mora a adoção definitiva de 
Virgínia. Fabiana e Virgínia 
se recusam a tirar os amule-
tos que ganharam de Dulce. 
Maria vende seus bolos na 
rua. Marlene exige que a 
família de Eusébio desfaça 
a ligação clandestina em seu 
encanamento. Maria inaugu-
ra primeira sua confeitaria e 
faz sucesso.

| Paolla Oliveira quer bombar no papel de influen-
ciadora da área de moda em “A dona do pedaço”. Vivi, 
a personagem dela, é uma blogueira famosa, que não 
larga o celular. 

| Além de desmentir que tenha sido convidado a 
ser padrinho do bebê de Meghan Markle e do príncipe 
Harry, George Clooney abriu o jogo ao canal CNN: “Eu 
mal consigo ser pai!” O ator-diretor é pai de gêmeos.

 
| Por essa Betty Faria não esperava, ela terá um 

filho de 70 anos em “A dona do pedaço”. Na novela de 
Walcyr Carrasco, a  atriz é mãe de Marco Nanini. Betty 
completou 78 anos. Haja imaginação e maquiagem.

| Antonio Fagundes sugeriu que o nome da doença 
de seu personagem em “Bom sucesso”, próxima novela 
das 19h na Globo, seja omitido. Ele acha que sempre 
terá alguém dizendo que um avô teve a doença e “não 
foi assim”, como na trama. Fagundes passará boa parte 
da história numa cadeira de rodas. 

| Milton Neves fez um pedido de cachê de R$ 500 
mil para fazer o “merchan” da Previdência. Mas ele pre-
tende doar às entidades beneficentes de Muzambinho 
(MG), sua terra natal. Ratinho, Datena e Rodrigo Faro 
também estão na lista para fazer esse trabalho.

| Especialistas garantem: Gisele Bundchen também 
fez harmonização facial. As sobrancelhas estão levan-
tadas na cauda e a testa lisa apontam o uso do botox. 
Lábios, inferior e superior, com o mesmo volume, in-
dicam preenchimento. As bochechas de Gisele estão 
maiores. A super top model ainda nem é quarentinha, 
recém comemorou 38 anos.

DIVULGAÇÃO

Marcelo Médici não 
pode mais ir para Mia-
mi gravar cenas para 
o humorístico “Vai que 
cola”. Pois  de momen-
to não pode se afas-
tar das gravações de 
“Órfãos da terra”. As 
cenas serão gravadas 
em estúdio, no Rio, 
embora o personagem 
dele na série estará 
nos EUA.


