
ARAUTO | Sexta-feira e sábado, 26 e 27 de julho de 201907

Novelas

SEXTA-FEIRA
Benjamin tenta rastrear o 
celular de Bruno. Laila con-
ta para Almeidinha o que 
Dalila fez contra ela e Jamil, 
mas afirma que não pres-
tará queixa contra a vilã. 
Benjamin encontra Bruno, 
que é levado para o hospital 
inconsciente. Abner avisa 
a Norberto sobre Bruno, e 
Cibele fala com Marie. Bru-
no denuncia Dalila para Al-
meidinha. Elias é carinhoso 
com Missade, e Helena se 
incomoda. 

ÓRFÃOS DA TERRA VERÃO 90 A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Confira as emoções do últi-
mo capítulo!

VEM AÍ A NOVA NOVELA 
DAS 7: 

SEXTA-FEIRA
Maria da Paz discute com 
Adão e expulsa Chiclete 
de sua casa. Maria da Paz 
chama Amadeu para con-
versar. Jô explica seu novo 
plano contra a mãe para 
Régis. Marlene sugere que 
Chiclete more com Antero. 
Agno pensa em contratar 
Kim para ajudar Rock. Rael 
e Lyris ficam juntos. Amadeu 
e Maria da Paz se beijam. 
Moacir mente para conti-
nuar fotografando Agno e 
Rock na academia. 

SÁBADO
Almeidinha revela a denún-
cia de Bruno contra Dalila. 
Marie e Bruno se beijam. 
Missade tenta conversar 
com Helena e ter uma boa 
convivência com a psicólo-
ga. Rania incentiva a família 
a apoiar Jamil e Laila. Almei-
dinha não consegue pegar 
as câmeras de segurança 
do clube de casamento. Ali 
se recusa a empregar Faruq, 
pois acha que ele é muito 
qualificado para o cargo de 
garçom. 

A nova novela trata do valor 
de cada minuto da vida e 
traz a mensagem de perse-
verança, fé e garra. Escrita 
por Rosane Svartman e 
Paulo Halm e com direção 
artística de Luiz Henrique 
Rios, trio que repete parceria 
de Malhação Sonhos e Total-
mente Demais, a sucessora 
de Verão 90 apresenta a 
história de Paloma (Grazi 
Massafera), uma mulher 
determinada, sonhadora 
e com uma fé inabalável. 
Costureira, ela trabalha e cria 
três filhos sozinha. Mora no 
bairro de Bonsucesso, no su-
búrbio do Rio de Janeiro, e 
ama frequentar a quadra da 
escola de samba da região, 
a Unidos de Bom Sucesso. 
Apesar da dura rotina, Pa-
loma consegue manter uma 
grande paixão: a leitura. E, 
ao mergulhar no universo 
dos livros, se transporta para 
os mundos fantásticos que 
as histórias proporcionam.

SÁBADO
Vivi acredita em Chiclete e 
expulsa Maria da Paz de sua 
casa. Maria da Paz marca 
encontro com Beatriz. Eve-
lina pede para Jô não sair de 
casa. Sabrina tem uma crise 
alérgica e Otávio a leva para 
a emergência. Adão envia 
Mão Santa para terminar o 
serviço de Chiclete. Maria da 
Paz avisa que não conseguiu 
alertar Vivi. Jô não gosta de 
ouvir Régis ser carinhoso 
com Maria da Paz. Fabiana 
tenta ameaçar Agno.

SEGUNDA-FEIRA
Dalila suborna Valéria, e Ja-
mil percebe. Missade afirma 
a Laila que não perdoará 
Helena e Elias. Omar e La-
tifa procuram um cofre na 
casa de Ester. Dalila se sente 
humilhada por Jamil e pede 
que Fauze a acompanhe 
no jantar. Aline confessa a 
Caetano que deseja adotar 
Salma. Mamede tem um lap-
so de memória, e Sara alerta 
Ali. Valéria mente em seu 
depoimento sobre Dalila. Ali 
contrata Faruq.

SEGUNDA-FEIRA
Cosme vê Chiclete impedir 
Leandro de atirar em Vivi. 
Agno mente para Cássia. 
Téo convence Jô a desistir 
de dar suas senhas para Zé 
Hélio. Chico procura dinheiro 
de Eusébio, enquanto Gina 
o distrai. Agno discute com 
Lyris. Zé Hélio e Rock con-
fabulam contra Jô. Eusébio 
descobre o plano de Chico. 
Beatriz tenta convencer Vivi 
a se afastar de Chiclete. Gil-
da finge passar mal na frente 
de Amadeu.

| Globo decidiu exibir a série sobre Hebe Camargo 
dia 6 de janeiro do ano que vem. “A Estrela do Brasil”, 
com Andréa Beltrão no papel de Hebe, será lançado 
ainda este ano no cinema.

| Nos bastidores da Globo não se fala em outra coisa: 
a “Sessão da Tarde”, que no Ibope perde para o “Balan-
ço Geral” , da Record TV, pode acabar, do mesmo jeito 
que saiu do ar o “Video Show”. Sem choro nem vela.

| Denilson, ex-jogador e comentarista, garante que 
Belo já deve para ele R$ 5 milhões. Motivo: processo que 
ocorreu quando Belo saiu do grupo Soweto. Denilson, 
que tinha os direitos da banda, garante que a juíza já 
bateu o martelo.

| Neymar gravou o Jogo das 3 pistas, do progra-
ma de Silvio Santos. Ele encara o duelo com Patricia 
Abravanel. Rolou muita brincadeira, mas nada sobre a 
suposta acusação de estupro. 

| Custou caro a soneca de Felipe Araujo: R$ 4.303,81. 
O cantor sertanejo, acusado de dormir no banco do 
motorista de um BMW em local proibido, foi autuado 
por quatro infrações de transito. Levou 26 pontos na 
carteira de habilitação.

| Marília Mendonça: “A minha intenção não é ser 
uma celebridade!”

| Pedro Scooby resolveu desativar a área de comen-
tários de seu Instagram. Separado de Luana Piovani e 
agora namorando, oficialmente, Anitta, o surfista cansou 
de receber “comentários” sobre sua relação com a ex 
e os filhos.

DIVULGAÇÃO

Marcelo Adnet depois 
de imitar Galvão Bue-
no e outros narrado-
res da Globo na Copa 
América deve conti-
nuar no esporte: a mira 
agora é Tite. Adnet já 
está  “treinando” para 
captar os trejeitos e 
a voz do treinador da 
seleção brasileira.

BOM SUCESSO


