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Novelas

SEXTA-FEIRA
Laila discute com Jamil. Sara 
e Ali se casam. Paul sente 
ciúmes de Dalila/Basma. 
Raduan pede para ficar 
com Missade e Elias. Davi 
pensa em abandonar sua 
carreira militar. Miguel im-
plora que Paul o deixe jogar 
no cassino, e se esconde de 
Camila com ajuda do falso 
empresário. Faruq e Letí-
cia descobrem o nome do 
denunciante. Camila decide 
seguir o pai. Miguel retira 
uma alta quantia do banco.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Jerônimo explica a Galdino 
que o transformará em um 
símbolo de sucesso. Vanessa 
promete a Quinzinho fazê-lo 
feliz. Filipa questiona Larissa 
sobre a galinha de barro que 
havia no apartamento dos 
filhos. Quinzão garante a 
Lidiane que os dois ficarão 
juntos. Jerônimo treina Gal-
dino para ser convincente 
como investidor. Madá tem 
a visão de um homem louro 
entrando na loja de Álamo, 
e alerta Floriano. 

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz discute com 
Amadeu. Todos prestam 
seus depoimentos. Amadeu 
confronta Rael e exige que 
ele acabe com sua vingança. 
Evelina estranha a proxi-
midade de Jô e Régis. Jô 
inventa uma mentira sobre 
Amadeu para Maria da Paz. 
Rock e Fabiana seguem 
Agno. Régis volta a jogar. 
Márcio mostra a Silvia a 
confissão de Kim e os dois 
reatam. Agno compra uma 
câmera de segurança. 

SÁBADO
Letícia descobre que a pes-
soa que denunciou Faruq 
não esteve no hospital. Ar-
thurzinho mente para a 
assistente social. Ester exige 
que Abner volte a trabalhar. 
Davi convence Eva a aceitar 
Abner na floricultura. Zuleika 
começa a trabalhar na clíni-
ca de Letícia como fisiotera-
peuta. Camila flagra Miguel 
e Robson juntos. Bruno des-
confia de que Dalila/Basma 
tenha alguma relação com 
Dalila Abdallah.

SÁBADO
João exige que Morvan aca-
be a obra do apartamento 
no dia seguinte. Jerôni-
mo percebe que Vanessa 
está disposta a se tornar 
uma Ferreira Lima. Filipa 
fica agoniada ao saber que 
Janice deu a galinha de 
barro para Catraca. Janice 
comenta com Otoniel que 
não confia em Filipa. Álamo 
pendura a foto dele com 
Galdino/Adelaide. Mercedes 
fica abalada ao ler uma nota 
sobre Quinzão e Lidiane. 

SÁBADO
Maria da Paz e Amadeu 
brigam. Vivi fica lisonjeada 
com os elogios que recebe 
de Chiclete e ele conhece 
Kim. Camilo estranha o com-
portamento de Vivi. Chiclete 
fala sobre Vivi para Adão. 
Jô incentiva Maria da Paz a 
esquecer Amadeu. Amadeu 
conta para Gilda sobre sua 
discussão com Maria da Paz. 
Régis ganha no jogo nova-
mente. Tonho e Lyris não 
percebem que estão sendo 
filmados. 

SEGUNDA-FEIRA
Cibele e Benjamin com-
partilham da desconfiança 
de Bruno. Dalila/Basma se 
faz de vítima para Jamil. 
Zuleika expulsa Almeidinha 
de seu consultório. Elias vê 
o carro de Miguel na oficina 
e se preocupa. Benjamin 
encontra uma foto de Aziz e 
Dalila. Jamil garante a Dalila/
Basma que não esconde se-
gredos de Laila. Marie conta 
para Laila que está namo-
rando Bruno. Jamil vê Laila 
e Bruno abraçados.

SEGUNDA-FEIRA
Marta tenta animar Merce-
des, que está fragilizada. 
Larissa estranha o compor-
tamento de Filipa. Manu 
sente ciúmes ao ver João 
almoçando com Moana. 
Catraca diz a Filipa que deu 
a galinha de barro para Dir-
ce. Mercedes vê Lidiane na 
piscina do hotel com Jofre 
e manda um funcionário 
retirá-los do local. Lidiane 
não aceita o dinheiro que 
Mercedes lhe oferece para 
deixar Quinzão. 

SEGUNDA-FEIRA
Camilo flagra Chiclete e Vivi 
próximos e fica desconfiado. 
Régis avisa que vai se casar 
e Gladys decide fazer um 
jantar. Evelina tenta conven-
cer Maria da Paz a se casar 
com Régis. Fabiana e Rock 
descobrem o segredo de 
Agno. Vivi pensa em Chicle-
te enquanto está com Cami-
lo. Fabiana planeja ganhar 
dinheiro com o segredo de 
Agno. Jô sugere que Gilda 
minta para Amadeu sobre 
seu estado de saúde.

| Por essa Sandy e Junior não esperavam: os irmãos 
estão “vetados” no Domingão do Faustão. A dupla, que 
estreia em julho a turnê dos 30 anos, decidiu optar por 
se apresentar primeiro no Caldeirão do Huck para di-
vulgar o retorno, além de participarem do Altas Horas. 
Dizem que Faustão esperava que Sandy e Junior pas-
sassem primeiro pelo palco do Domingão. Afinal, foram 
lançados na carreira praticamente no palco de Fausto 
Silva, quando ainda eram cantores mirins. Também o 
Domingão foi palco da despedida da dupla em 2007.

| Leticia Sabatella acaba com as especulações, está 
namorando mesmo o ator Daniel Dantas. Até um ex- de 
Leticia desejou felicidades para o casal. 

| Mauro Naves que foi afastado de suas funções de 
repórter esportivo na Globo, estaria na mira da Record 
TV. No Jornal Nacional, William Bonner revelou que 
Naves teria se envolvido no Caso Neymar e ficará sus-
penso até o final da apuração.

| Paula Fernandes até chorou, mas já sabia que Luan 
Santana não iria participar da gravação do DVD dela, 
em Sete Lagoas (MG). A gravadora de Luan, Som Livre, 
não liberou o cantor. Dizem que foi para não atrapalhar 
o lançamento do DVD de Luan, mas o fiasco de “Juntos” 
pesou muito. Pois a gravação da versão de “Juntos” 
virou piada.

| Xuxa quer vender a mansão que tem no condomínio 
Malibu, no Rio. Preço: R$ 18 milhões. Lá ela vive com 
30 pássaros, que ficam soltos dentro de um viveiro de 
100 metros quadrados, dentro da casa. Além de oito 
cachorros. A mansão tem cinema particular e 14 ba-
nheiros. Quem quer comprar?

DIVULGAÇÃO

Evaristo Costa , ex
-apresentador glo-
bal do “Hoje”, volta à 
TV: assinou o contra-
to com a CNN Brasil, 
que será lançado em 
outubro. Ele fará um 
programa semanal  de 
Londres, onde mora 
com a família.


