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Novelas

SEXTA-FEIRA
Jamil fica indignado com as 
acusações de Rania, e Laila 
desconfia do marido. Cibele 
e Benjamin decidem contar 
o que descobriram para 
Laila. Samir ouve Paul inti-
midar Fauze. Com a ajuda 
de uma camareira, Camila 
invade o quarto de Dalila/
Basma. Jamil não acredita 
nas acusações de Cibele 
contra Dalila/Basma. Muna 
enfrenta Omar, e Mamede se 
preocupa. Paul provoca Da-
lila. Jamil conversa com Ali.

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Moana é sonsa com Manu 
e não conta para João que 
a namorada apareceu no 
apartamento. Lidiane tem 
medo que Manu não a per-
doe. Mercedes pede An-
dreas que administre todo 
o seu patrimônio. Manu 
perdoa Lidiane e se despede 
da mãe antes de embarcar. 
Álamo tem a impressão que 
já conhece Andreas quando 
Mercedes o apresenta ao 
falso investidor. Álamo dá 
dinheiro para Andreas. 

SEXTA-FEIRA
Roma revela a Amadeu que 
Régis abandonou sua filha 
Liliana. Vivi pede para se en-
contrar com Chiclete. Agno 
conta a Rock sobre o assalto 
que sofreu. Chiclete atira 
contra Kim, mas acerta fun-
cionário da confeitaria. Ca-
milo investiga o atentado e 
fala com Márcio, que decide 
ajudar Kim. Chiclete marca 
encontro com Vivi. Sabrina 
leva Dorotéia para fazer 
compras. Fabiana convence 
Téo a espionar Otávio. 

SÁBADO
Laila pede que Jamil deixe 
sua casa. Ali chega ao quar-
to de Sara. Latifa dança para 
Abner. Camila conta para 
Cibele que Dalila/Basma 
e Paul são amantes. Dalila 
vê seu armário revirado, e 
denuncia a camareira do 
hotel. Elias tenta convencer 
Laila a não se separar de 
Jamil. Laila sofre quando 
Marie cobra explicações por 
ter procurado Bruno. Dalila/
Basma aparece no Instituto, 
e Laila se enfurece. 

SÁBADO
João e Moana não lembram 
o que aconteceu na noite 
anterior. Diana descobre que 
João e Moana tomaram um 
chá que altera o estado de 
consciência. João pede a 
Moana para não criar nenhu-
ma expectativa em relação a 
ele. Raimundo resolve criar a 
Segunda Contra Fome para 
ajudar as pessoas necessi-
tadas. Lidiane é convidada 
para ser garota propaganda 
de uma academia. Larissa e 
Diego não se entendem.

SÁBADO
Régis desmente Roma e afir-
ma que provará sua inocên-
cia. Régis repreende Gladys 
por ter falado de Roma para 
Amadeu. Chiclete pede para 
Vivi ficar com ele. Fabiana 
liga para Camilo procurando 
pela irmã. Vivi mente para o 
noivo, que a desmascara. Fa-
biana beija Camilo. Márcio se 
irrita com as atitudes de Kim. 
Régis arma para falsificar o 
exame de DNA. Téo entrega 
as fotos que tirou de Otávio 
para Agno. 

SEGUNDA-FEIRA
Dalila/Basma seduz Jamil, 
que acaba cedendo. Laila 
tem um pesadelo com Dali-
la/Basma. Paul flagra Camila 
no quarto de Dalila. Rania 
teme que sua neta Dalila 
seja tão má quanto seu pai. 
Camila, Cibele e Benjamin 
afirmam a Miguel e Rania 
que Paul e Dalila/Basma 
estão a serviço da família de 
Aziz. Paul tem uma crise de 
ciúmes de Dalila com Jamil. 
Raduan passa mal, e Laila o 
leva para o hospital. 

SEGUNDA-FEIRA
Candé conta a Quinzinho 
que o pai foi extraditado e 
está preso. Dandara decide 
manter a agenda de shows 
mesmo grávida. Lidiane e 
Quinzão resolvem ir morar 
na cobertura com Merce-
des, enquanto o acordo do 
divórcio não sai. Na festa de 
inauguração da Televendão, 
Mercedes e os convidados 
ficam surpresos ao desco-
brirem que Jerônimo é o 
empresário misterioso, novo 
dono da emissora.

SEGUNDA-FEIRA
Maria da Paz diz a Amadeu 
que se casará com Régis. 
Chiclete afirma a Beatriz 
e Linda que se afastará de 
Vivi. Maria da Paz convida 
Rock e Marlene como seus 
padrinhos de casamento. 
Régis arma com Josiane e 
pede dinheiro emprestado a 
Lyris para oferecer uma via-
gem a Maria da Paz. Fabiana 
se insinua à Camilo. Vivi beija 
Camilo pensando em Chicle-
te. Começa o casamento de 
Régis e Maria da Paz.

| A Globo bateu a colher: “Mestre do Sabor”, primei-
ro reality show de culinária na faixa nobre, tem estreia 
marcada para 10 de outubro. No comando estará o fran-
cês  Claude Troisgros, tendo ao lado seu fiel escudeiro, 
Batista. Globo quer surpreender o público com formato 
original. A ideia é não comprar o reality estrangeiro para 
exibir na faixa nobre. 

| Camila Pitanga será a apresentadora do “Superbo-
nita”, no canal GNT. Detalhe:  o programa retomará ao 
formato das entrevistas na poltrona. Estreia em agosto.

 
| Para a CBF, Tite e os colegas que jogam na Seleção 

brasileira, Neymar é inocente! Por falta de provas.

| Não foi plástica, Zeca Pagodinho operou o nariz. 
Motivo: ele tinha um problema de obstrução nasal. Não 
conseguia respirar, normalmente, nem falando e  muito 
menos cantando.

| Sem programa na Record TV, Sabrina Sato bomba 
no seu Instagram: cada foto que posta da filha, Zoe, não 
recebe menos que 500 mil curtidas.  

| Ivete Sangalo surpreendeu os pais e alunos da 
escola que o filho, Marcelo, estuda, em Salvador. Ela 
subiu no palco e deu um show. Marcelo acompanhou a 
mãe, ao fundo, tocando atabaque.

| Com o acidente do filho, Angélica pediu para adiar 
a data de um encontro histórico, ao lado de Xuxa e 
Eliana. Explica-se: o mundo da publicidade conseguiu 
convencer as louras em projeto inédito. Gravar juntas 
um anúncio de uma marca de batom. Beijinho, beijinho, 
tchau, tchau?

DIVULGAÇÃO

Devorador de livros, 
Antonio Fagundes 
viverá um editor de 
livros em “Bom Suces-
so”, próxima novela 
das sete. Alberto, seu 
personagem, é dono 
de uma editora, que 
está em vias de ir à 
falência. Para piorar, na 
trama o personagem 
enfrenta uma doença 
terminal. Estreia dia 29 
de julho.


