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Novelas

SEXTA-FEIRA
Youssef diz que ajudará Dali-
la, mas exige que ela se case 
com ele. Péricles e Cibele 
acham graça de seu envol-
vimento, e tentam entender 
o que sentem um pelo outro. 
Todos celebram a felicidade 
de Bruno, Marie e Martin. 
Teresa garante a Jean que 
não reatou com Norberto. 
Latifa/Rebeca se emociona 
ao falar sobre a relação de 
Ester com Abner. Benjamin 
anuncia que reatou o namo-
ro com Letícia. 

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Paloma protege Alberto de 
Sinistro. Ramon fica saben-
do que Gabriela dormiu na 
casa de Vicente e pede ex-
plicações à enteada. Alberto 
bate forte a cabeça e fica 
desacordado ao ser empur-
rado pelo bandido. Alice é 
feita de refém por um dos 
bandidos no quarto. Wa-
guinho ajuda Lulu e Peter a 
fugirem e pede que chamem 
a Polícia. Waguinho pede 
desculpas a Alice, antes de 
ser preso.

SEXTA-FEIRA
Joana ajuda Maria da Paz. 
Jô se desespera ao perder 
todo o seu dinheiro. Camilo 
afirma a Rael que reconquis-
tará Vivi. Vivi ajuda Otávio a 
inventar uma desculpa para 
Beatriz. Otávio, Beatriz e 
Linda pressionam Chiclete 
a encontrar uma profissão. 
Leandro confessa a Evelina 
que gosta de Agno. Antero 
não se lembra de Marlene. 
Amadeu repreende Jô. Di-
norá, Dorotéia e Cornélia 
fazem compras. 

SÁBADO
Gabriel revela os crimes de 
Dalila para Almeidinha em 
uma acareação. Teresa con-
forta Norberto, que sofre 
com a perda de seus bens. 
Letícia e Benajmin sofrem 
preconceito no trabalho de 
Letícia por serem namora-
dos. Dalila afirma que Ga-
briel mente sobre a morte 
de Paul. Abner arma uma 
confusão na ótica em que 
trabalha e troca os pedidos 
dos clientes. Fauze sofre 
com sua mentira.

SÁBADO
Paloma e Antônio são obri-
gados a depor na delegacia. 
Marcos diz a Ramon que 
tem certeza de que Palo-
ma é inocente. Nana avisa 
a Marcos que o estado de 
saúde de Alberto pode ser 
grave. Ramon diz a Léo que 
Diogo quer prejudicar Palo-
ma. Alice não gosta da pos-
tura de Luan diante do que 
aconteceu com ela. Diogo 
pede ajuda a Pessanha para 
incriminar Paloma. Paloma 
consola Alice.

SÁBADO
Rock e Joana trocam elogios 
e Maria da Paz provoca o ra-
paz. Lyris se preocupa com 
a proximidade de Cássia e 
Merlin. Rael pede ajuda a 
Lyris para vender um quadro 
que pegou da casa de Jô. 
Marlene conversa com Ma-
ria da Paz sobre a perda de 
memória de Antero. Evelina 
incentiva Antero a esquecer 
Marlene. Jô decide vender a 
mansão. Agno aprova o jan-
tar oferecido por Leandro. 
Maria da Paz procura Jô.

SEGUNDA-FEIRA
Robson é o primeiro a ser 
ouvido no julgamento de 
Dalila. Bruno decide ajudar 
Norberto e o Instituto Boas 
Vindas doando parte de seu 
prêmio. Mágida e Aline dis-
cordam sobre a educação 
de Salma. Dalila se manifesta 
durante o depoimento de 
Camila. Todos se emocio-
nam com o ensaio que Jean 
faz com o coral de jovens. 
Jamil começa a depor, e 
Dalila se enfurece. Abner é 
demitido novamente.

SEGUNDA-FEIRA
Marcos alerta Paloma de 
que Diogo está juntando 
provas contra ela e Antônio. 
Nana fica decepcionada 
quando Alberto pronuncia 
o nome de Paloma. Os ban-
didos inocentam Paloma no 
depoimento que dão ao de-
legado. William sente medo 
de Diogo e Gisele. Jandira 
pede a Padre Paulo para aju-
dá-la a encontrar Waguinho, 
que fugiu de casa. Diogo 
mostra um vídeo falso para 
Alberto.

SEGUNDA-FEIRA
Jô expulsa Maria da Paz de 
sua casa. Camilo descobre 
toda a história de Chiclete 
e confirma que foi o rapaz 
que atirou contra Cosme. 
Cornélia pede ajuda a Rock 
para usufruir de sua fortuna. 
Vivi desconfia de Otávio e 
pede ajuda a Kim para dar 
um flagra no pai. Sílvia se in-
comoda com a obsessão de 
Abdias pela internet. Maria 
da Paz conta para Téo sobre 
seu encontro com Jô. Ellen 
visita Maria da Paz. 

| Anitta e Pedro Scooby não estão mais juntos. O 
já ex-casal, que estava mais grudado que recheio de 
bolacha, viveu uma relação de quatro meses. E não tem 
volta mesmo. Anitta foi para o Chile, após a separação, e 
pretende agora cuidar da saúde. Ela teria sido diagnos-
ticada com estafa e sintomas de uma depressão, que já 
teve há alguns anos. Um amigo da cantora garante que 
ela estava tendo crises e descontava no namorado. O 
que se sabe é que a relação chegou mesmo ao fim e não 
se trata de dar “um tempo”. Há quem diga que Anitta 
poderá até fazer um “retiro espiritual” e só voltar aos 
palcos no final de setembro. Aos amigos, Pedro Scooby 
desabafou: “tentei ser o melhor cara do mundo para ela.” 
Em tempo: Pedro Scooby preferiu se reencontrar com 
a ex-mulher, Luana Piovani e os três filhos, agora que 
terminou com Anitta, em Fernando de Noronha, para 
comemorar o aniversario dos filhos gêmeos.  

| No desfile que fez em São Paulo, Sasha Meneghel 
teve na plateia Luciano Szafir sentado na primeira fila, 
ao lado de Xuxa e Junno Andrade. Foi um raro encontro 
entre Xuxa e Luciano. Sasha desfilou de biquíni.

 
| Rainha de bateria, Ellen Roche está tendo aulas de 

maxixe e samba dos anos 1920. Motivo: em “Éramos 
Seis”, ela vai interpretar uma dançarina de cabaré.  Ou 
seja, tem que treinar o quadril para acertar os movi-
mentos.

| Sérgio Guizé está usando a mesma jaqueta de 
couro desde que entrou em “A Dona do Pedaço”. Será 
que o Chiclete tem uma coleção de jaquetas iguais? De 
noite ou de dia, com chuva ou sol, a jaqueta marrom 
chegou ali e parou. Detalhe importante: a ideia de usar 
sempre a mesma jaqueta é do próprio ator... 

DIVULGAÇÃO

As fotos de Bruna Mar-
quezine nua foram 
clicadas pelo fotógrafo 
Mário Testino, em Nova 
York. A atriz tirou de 
letra aparecendo ape-
nas com uma toalha 
de banho cobrindo 
os cabelos e os seios. 
É a famosa série de 
toalhas do fotógrafo 
peruano. 


