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• A Bandeirantes iniciou
terça-feira as gravações da se-
gunda edição do “MasterChef”,
com Ana Paula Padrão e Cia. O
programa foi o grande acerto
da emissora em 2014.

• O Estúdio “F”, do RecNov,
de forma exclusiva, foi liberado
para ser o novo local de traba-
lho da Xuxa. Dentro dele não
existe mais nada que lembre
produção de novela.

• Jô Soares está novamen-
te no ar com seu programa na
Globo. E os concorrentes têm
que admitir, ele é um profes-
sor na maneira de conduzir a
atração e suas entrevistas.

• A apresentadora Palmi-
rinha Onofre, ex-Fox, deverá co-
mandar um programa na TV
Aparecida. Tudo caminha para
que as gravações sejam inici-
adas já no próximo mês.

• A Globo projeta um novo
programa para as manhãs de
sábado, com André Marques, Ana
Furtado e Zeca Camargo. For-
mato e data de estreia ainda
estão sendo discutidos.

• O “Encrenca” deixou de ser
uma encrenca na audiência dos
domingos da Rede TV!. Há três
semanas, pelo menos, o pro-
grama vem registrando bons
índices de audiência.

• A ideia de apresentar um
“talk show” no fim de noite não foi
esquecida na Record. E tem
gente trabalhando muito forte em
cima disso. Aguardemos os “pró-
ximos capítulos”.

• Na Rede TV! já se levantou
a hipótese de Mariana Godoy se
juntar a Edu Guedes e Celso
Zucatelli, para um novo progra-
ma das manhãs, com o título:
“Zuca, Edu e Mari”.

Reconhecimento
“Os Dez Mandamentos” tem

revelado o amadurecimento da
Record na produção de nove-
las, sem repetir erros do pas-
sado nos figurinos, continuida-
de, luz, captação de áudio, etc.
A experiência acumulada com
a realização de seriados religi-
osos, verifica-se, está sendo
muito importante.

Alça de mira
Atende por ninguém me-

nos que Rafaella Santos o
novo alvo do “Chega Mais”, dos
domingos na Rede TV!, para
ser a nova “repórter especial”
do programa. Para quem ain-
da não ligou o nome à figura,
trata-se da irmã do Neymar,
figura conhecida e respeitada
nas rodas do agito.

Triângulo

Maria Flor (foto de João
Miguel Júnior), como a
oceanógrafa Taís, já aparece
na novela “Sete Vidas”, para
movimentar um triângulo com
Pedro (Jayme Matarazzo) e
Júlia (Isabelle Drummond).

Escrava Mãe
Já começaram no Recnov

os trabalhos de preparação de
elenco do pessoal escalado
para “Escrava Mãe”, a próxima
novela da Record. É o popular
“workshop”, já movimentando
nomes como Gabriela Moreyra,
Lidi Lisboa, Manuela Duarte,
Junno Andrade, Nayara
Justino, Robertha Portella e
Paulo Nigro, dentre outros.

Volta às novelas
O ator Babu Santana, após o

filme “Tim Maia” e a série “Fredy
e Lucy” no canal pago Multishow,
acertou sua volta às novelas da
Globo. Integrará o elenco de “I
Love Paraisópolis”, próxima no-
vela das sete, no papel de um
bandido. Aliás, bandido é o que
não irá faltar nesta produção
assinada por Alcides Nogueira
e Mário Teixeira.

Sabe tudo

A atriz e dançarina Lola Melnick
(foto) surpreendeu como partici-
pante do “Vértigo”, líder de audi-
ência no Chile, exibido pelo canal
13. O programa de entretenimen-
to é famoso por fazer perguntas
maliciosas e a Lola se saiu muito
bem em todas. Quem escolheu a
vencedora foi o público.

Torcida
De oficial mesmo, sobre o

próximo “The Voice”, na Globo,
apenas a saída de Daniel. Uma
outra importante baixa no júri
ainda poderá ocorrer. Numa
dessas, já tem até torcida orga-
nizada, entre os seguidores de
Paula Fernandes, para que ela
ocupe uma das cadeiras girató-
rias. E aí?

Outra novela bíblica
O número 1 da Record, Mar-

celo Silva, já aprovou a sinopse
para uma próxima novela bíbli-
ca, com início de gravações pre-
visto para ainda este ano, mas
que irá estrear no segundo tri-
mestre de 2016. Como uma
sequência quase lógica de “Os
Dez Mandamentos”, atualmente

em cartaz, o autor Renato Mo-
desto vai escrever “Josué e a
Terra Prometida”. Após a morte
de Moisés, Josué é encarrega-
do de levar o seu povo a Canaã,
a terra prometida. Será uma no-
vela exibida em, no máximo, 150
capítulos.

Na Big Apple

Bruna Marquezine (foto de Zé
Paulo Cardeal) é flagrada nos
bastidores da novela global “I
Love Paraisópolis”, em Nova
York. Equipe e elenco, acostu-
mados ao clima tropical do Rio
de Janeiro, encararam o frio da
Big Apple, de quase onze graus
negativos, e a neve virou motivo
de brincadeira nos intervalos de
gravação, com direito a “guerra
de bola de gelo”.

Castelo da discórdia
O castelo em Limeira,

construído pelo José Rico, mor-
to em março, virou motivo de
uma outra confusão envolvendo
SBT e Record. Entenda-se Rati-
nho e Gugu. Em seu programa,
o Gugu apresentou uma entre-
vista com a mulher do cantor,
dona Berenice, dentro do tal cas-
telo. O Ratinho, quando soube
disso, saiu espumando com a
sua produção, porque tinha tam-
bém pedido para fazer e não
conseguiu. A alegação, apresen-
tada como justificativa, é que a
viúva é muito fã do Gugu.

Temporada paulista
Todo o pessoal de “Verda-

des Secretas”, próxima novela
das onze da noite, na Globo, con-
tinuará trabalhando em São Pau-

lo por aproximadamente 45 dias.
Estão previstas cenas em dan-
ceterias e boates gays, além de
outras locações. O núcleo mais
exigido nesta primeira etapa é o
da agência de modelos. Essa tal
agência também será um artifí-
cio para a exploração da prosti-
tuição e abordagem de outros
temas fortes, como uso de dro-
gas e encontros sexuais via
Internet. Neste seu novo traba-
lho, com cerca de 80 capítulos,
Walcyr Carrasco, não deve eco-
nomizar na polêmica.

Novidade
A sétima temporada de “De-

tetives do Prédio Azul”, uma pro-
dução do canal infantil pago
“Gloob”, da Globosat, está pre-
vista para estrear no mês de
agosto. E a atriz Miriam Freeland
será uma das novidades do elen-
co.

Aposta
A Record, em parceria com a

Endemol, está fazendo uma for-
te aposta no reality “The Cake
Show”, sucesso do Buddy
Valastro, o “Cake Boss”. O obje-
tivo deste programa é revelar um
confeiteiro talentoso e entregar
a ele a administração da primei-
ra filial brasileira da Carlo’s
Bakery. A emissora planeja a
primeira temporada do “The
Cake Show” em treze episódios,
a partir de agosto, nas noites de
quarta-feira.

Passarela
Alguns jornais da TV, de modo
muito especial, resolveram
transformar o noticiário do tem-
po numa passarela da moda,
sempre com direito a vestidos
cada vez mais curtos. Aliás, no
SBT, por exemplo, já é uma tra-
dição essa história de mostrar
as pernas nos telejornais. Quem
não se lembra daquele da
Analice Nicolau e Cynthia Benini?
Tinha até ensaio para  cruzar no
momento exato.

Segunda-feira  – Castilho faz
com que Caíque salve a filha de
Laura e do amigo. Bia confirma pela
internet que a testemunha e o perito
do acidente de seus pais estão
vivos. Ricardo implora para Cidinha
lhe dizer quem ela é. Marcos avisa
a Sueli que atingirá Úrsula aos pou-
cos. Maria Inês estranha ao ver
Úrsula, Adriana e Celso conver-
sando. Celso entrega exames de
um paciente doente para Adriana e
pede à médica que os apresente a
Marcos como se fossem de Úrsula.
Laura conta a Caíque sobre a joga-

Segunda-feira  – João/Miguel
fica transtornado com as lembran-
ças de seu passado. Laila e Elisa
tentam animar Júlia. Lígia informa a
Vicente que Júlia já sabe da gravi-
dez de Taís. Pedro decide ir com o
pai para o Rio de Janeiro. João/
Miguel fala com Lígia ao telefone e
decide apagar todos os seus con-
tatos com o instituto. Vicente,
Bernardo e Pedro se despedem de
Taís. Pedro liga para João/Miguel e
ele se sente culpado por mentir.
Laila assina contrato com Marta,
mesmo depois de irritar a mãe de
Júlia. Bernardo não reage bem ao
descobrir que Durval se mudou
para a sua casa. Pedro discute com
Laila porque ele quer saber o para-
deiro de Júlia. Pero e Júlia conver-
sam. Taís liga para Marina. Pedro
beija Júlia e Marina vê o casal.

Terça-feira – Pedro tenta se
explicar para Marina e deixa Júlia
irritada. Eriberto exige que Marta se

Segunda-feira  – Rafael defen-
de Teresa e Laís vai embora transtor-
nada. Estela não acredita que Lauro
virá para o casamento. Rafael
tranquiliza Teresa. Guto descobre o
telefone de Laís.  Alice e Evandro
conversam. Inês pede a Beatriz para
marcar um jantar com Guto. Bento
compra uma TV nova para Paula.
Sandrinha critica Laís por ter termina-
do com Rafael. Tadeu discute com
Paula por causa de Bento. Teresa e
Estela escolhem fotos para a
advogada participar de um programa
de TV. Xavier fica horrorizado com o
jeito de Aderbal. Vinícius avisa a
Regina que dará uma entrevista na
TV. Murilo conversa com Helô sobre
Alice. Bento confidencia a Vinícius
que está interessado em Paula. Luís
Fernando enrola Clóvis com o projeto
da associação. Inês não conta a
Alice que Guto jantará com elas.

Terça-feira – Estela pede a
Rafael para dar um tempo para Laís.
Inês acredita que Guto e Alice estão
entrosados e fica animada. Laís con-
ta a história sobre o tio de Sandrinha
para Maria José e sonda sua reação.
Guto usa o nome de Rafael para
marcar um encontro com Laís. Laís
questiona Guto sobre as mães de
Rafael. Inês pede a Teresa um con-
vite para o seu casamento. Vinícius
arma um encontro entre Olga e Regi-
na. Teresa fica interessada na entre-
vista de Vinícius. Rafael vê Guto e
Laís juntos e fica chocado. Tadeu
fala com Diogo sobre Paula e o atleta
pensa em Beatriz. Diogo se encontra
com Beatriz e ela fica nervosa quan-
do ele fala sobre a morte de seu pai.
Alice decide não acompanhar Inês ao
casamento de Teresa. Teresa convi-
da Vinícius para trabalhar em seu
escritório.

Quarta-feira  – Teresa entrega
um convite de seu casamento para
Vinícius. Inês discute com Beatriz.
Rafael consegue conversar com
Laís. Regina fica irritada quando
Vinícius fala que ajudará com as
despesas de Júlia. Diogo mente para
Gabi e pensa em Beatriz. Bento per-
gunta sobre Paula pra Regina e fica
animado. Estela tenta tranquilizar
Teresa para a sua entrevista no pro-
grama de TV. Carlos Alberto fica
animado depois de ser entrevistado
por Clóvis. Estela, Rafael, Wilma e
Simone se reúnem para assistir à
entrevista de Teresa.

desculpe com ele e com Júlia. Guida
se preocupa com Elisa. Laila aconse-
lha Júlia a procurar Pedro. Lígia in-
centiva Pedro a ficar com Júlia. Diana
oferece seu filho para Irene adotar.
Júlia e Pedro se reconciliam e passam
o dia juntos. João/Miguel guarda uma
foto de Pedro junto às suas coisas.
Pedro se despede de Júlia. Luís con-
versa com Esther sobre Isabel. Lauro
estranha que a esposa troque livros
com um paciente. Esther estranha os
elogios que Luís faz para Isabel.
Virgínia convida Arthurzinho para
morar com ela. Lígia chama a atenção
de Vicente por ele falar como Pedro
deve agir com Taís. Júlia recebe um
telefonema que a deixa alarmada.
Durval tenta conquistar Bernardo.
Júlia conta a Pedro que ele ganhou
mais um irmão.

Quarta-feira – Júlia, Pedro, Laila,
Luís e Bernardo conhecem Felipe e
descobrem que ele tem uma doença
congênita grave. Júlia diz a Beatriz
que não pode ajudar Felipe. Luís,
Pedro e Laila fazem exames para
saber se são compatíveis com Felipe.
Irene pede o apoio de Lígia. Bernardo
é obrigado a mentir para Taís e fica
chateado. Pedro recebe uma imagem
da ultrassonografia de Taís e fica
desconcertado. Aníbal vai à casa de
Guida reclamar de uma vizinha. Bran-
ca reclama por Luís ter feito o teste de
compatibilidade sem conversar com
ela antes. Bernardo fica incomodado
ao ver Marlene e Durval namorando.
Felipe pede para Pedro, Júlia e Lígia
contarem tudo o que souberem sobre
sua doença. Pedro, Laila e Luís des-

cobrem que não são compatíveis com
Felipe. João/Miguel vai ao instituto
para se despedir de seus colegas.
Lauro descobre que Felipe precisa
de um transplante e tenta falar com
Miguel. Pedro pensa em como dizer a
Beatriz que o seu pai biológico fale-
ceu. João/Miguel decide ir ao Rio de
Janeiro.

Quinta-feira  – Pedro conta a
Beatriz sobre a morte de seu pai
biológico. Isabel se enfurece com
Lauro por causa de Miguel. Esther
acerta com Beatriz os detalhes para
a festa surpresa de Felipe. Felipe fica
interessado na história de seu pai
biológico. Bernardo revela ao novo
irmão que Júlia não é irmã biológica
deles. Arthurzinho bate o carro de
Virgínia e Iara tranquiliza o caçula
quanto ao dinheiro a ser pago ao
seguro. Dália não aceita que Irene
adote um filho. Iara mente para Vicente
e consegue o dinheiro para dar a
Arthurzinho. Marta tenta se entender
com Júlia. Pedro e Lígia conversam
sobre o comprometimento de Vicente
com a vida dos outros. Elisa se emo-
ciona com a carta que Guida escre-
veu para ela. Pedro discute com
Vicente. Felipe comemora seu ani-
versário com os irmãos no hospital.
Bernardo vê João/Miguel no hospital
e se surpreende.

Sexta-feira  – Miguel revela a
Diogo e Beatriz que é o pai biológico
de Felipe. Bernardo descobre que
João é Miguel e implora a Júlia que o
leve até Pedro. Beatriz pede a Miguel

para conversar com Felipe. Bernardo
diz a Pedro que João é Miguel e ele
fica transtornado. Júlia tenta
tranquilizar Pedro. Isabel é hostil com
Miguel ao vê-lo em sua casa. Lauro
incentiva Miguel a contar sua história
para seus filhos. Isabel tenta encon-
trar Lígia e comenta com Irene sobre
a volta do pai de Joaquim. Pedro
confronta Miguel. Beatriz informa que
Miguel é compatível com Felipe. Irene
e Isabel tentam encontrar Lígia. Laila
não aceita a presença de Miguel e
critica Pedro por se importar com ele.
Irene e Isabel não conseguem encon-
trar Lígia. Miguel vai falar com Felipe.
Lígia espera Felipe no quarto e Miguel
entra para falar com o filho.

Sábado  – Lígia desmaia e Miguel
fica preocupado. Isabel conversa
com Miguel. Beatriz torce para que o
pai biológico de Felipe vá conversar
com ele. Irene explica a Vicente por
que Lígia foi sedada. Júlia liga para
Pedro e Bernardo hesita em passar a
ligação ao vê-lo falando com Taís.
Lígia pensa em Miguel. Júlia explica a
Felipe por que Miguel foi embora sem
falar com ele. Esther critica Luís por
não querer conhecer seu pai biológi-
co. Felipe e Miguel reconhecem uma
afinidade entre eles. Diogo fica pre-
ocupado com sua relação com o filho.
Júlia tenta defender Miguel para Pedro.
Irene encoraja Isabel a conversar
com Lígia. Júlia incentiva Pedro a
tentar se entender com Miguel. Pedro
ouve Isabel questionar Lígia sobre os
sentimentos dela por Miguel.

da feita por Marcos para obrigá-la a
se casar com ele. Caíque comenta
com Laura que Sueli e Miranda são
cúmplices de Marcos. Marcos rece-
be o exame de Úrsula, que fica ansi-
osa para saber o resultado.

Terça-feira  – Marcos abre o
exame de Úrsula e vê que o tumor
ainda permanece. Marcelo conven-
ce Úrsula a deixar Marcos aplicar a
injeção, sem saber o que o médico
planeja fazer com a ex-mulher. Maria
Inês pede a Netto que investigue
Celso. Suzana tenta convencer
César de desistir da prova por causa
do teste antidoping. Marcos diz a
Sueli que a medicação que deu a
Úrsula fará efeito no mês seguinte.
Scarlett e Afeganistão se beijam.
Scarlett acha o resultado do exame
de Úrsula na lixeira e entrega a
Ricardo. Ricardo coloca Úrsula con-
tra a parede e pergunta sobre a
doença.

Quarta-feira  – Úrsula confessa
a Ricardo que inventou a doença
para Marcelo não se separar dela.
Ricardo diz à mãe que lhe dará um
tempo para que conte a verdade a
Marcelo. Caíque pede ajuda a Itália

para conseguir a chave da casa de
Miranda. Vicente e Gustavo decidem
investigar o acidente que matou os
pais de Laura. Sueli diz a Aurélia que
ela não tem direito de castigar Azei-
tona. Bia chama Liz de traidora. Maria
Inês avisa a Caíque que expulsará
Marcos do hospital.

Quinta-feira – Caíque hesita em
contar a Maria Inês o que sabe sobre
Marcos. Sueli discute com Aurélia
por causa de Azeitona. Liz fica inse-
gura quando ouve Israel elogiar Bia.
Itália seduz Miranda para ajudar
Caíque e Laura. Samantha tenta con-
vencer Jarbas a colocá-la em seu
musical, mas ela e Pepito são expul-
sos do teatro. Manuel atrapalha Tina
na venda de marmitas e ela fica irri-
tada. Vicente conversa com Rose
sobre o acidente dos pais de Gustavo
e Bia. Manuel é multado por parar o
carro na calçada. Sueli pensa em
mudar seu comportamento por cau-
sa de Azeitona. Itália consegue pe-
gar as chaves da casa de Miranda.
Laura mente para Marcos para sair
com Caíque. Vicente procura o perito
que trabalhou no caso do acidente de
seu filho. Ricardo vê Cidinha sem uma
lente de contato. Suzana encontra
Oscar na diretoria do Clube. Maria
Inês diz a Marcelo que Úrsula conti-
nuará o tratamento no hospital, mes-

mo depois da expulsão de Marcos.
Marcos não encontra a esposa na
casa da família e fica intrigado. Laura
e Caíque entram na casa de Miranda.

Sexta-feira  – Na casa do
Miranda, Laura e Caíque encontram a
bolsa de Sueli que foi roubada no dia
em que ela foi baleada e desconfiam
que Marcos contratou Miranda para
atacar a secretária.  Laura e Caíque
resolvem investigar melhor para ten-
tar convencer Sueli a ficar do lado
deles. Samantha resolve se vingar
de Jorge Fernando por ter sido expul-
sa do teatro e arma uma coletiva de
imprensa para dizer que o diretor
maltrata as mulheres. Jorge Fernando
vai à casa de Samantha para tirar
satisfação. Ricardo descobre que
Cidinha se encontra com Adriana
Máximo e começa a desconfiar que
ela pode ser Scarlett. Maria Inês con-
vence Diziabas a passar as ações do
hospital de volta para ela.

Sábado  – Jorge Fernando en-
contra Samantha e Pepito e sugere
que eles formem uma dupla de funk.
O diretor fala com eles sobre o funk
da paranormal e o funk do peru.
Samantha tenta obrigar Jorge
Fernando a aceitá-la no musical para
interpretar Maria Claudia. Ele diz que
Samantha não faria o musical nem se
fosse substituta da atriz principal.

Quinta-feira  – Inês discute com
Alice. Laís fica nervosa com os
comentários de sua família e pede
para conversar com Rafael. Diogo
avisa a Carlos Alberto que ele foi
enganado por Luís Fernando. Carlos
Alberto exige que Luís Fernando
devolva seu dinheiro. Vinícius acei-
ta trabalhar com Teresa. Paula es-
tranha a reação de Vinícius ao ver
Inês chegar ao escritório. Pedro se
insinua para Beatriz, mas ela não
corresponde. Gabi ajuda Diogo a
escolher presentes para a família.
Beatriz informa a Inês de um encon-
tro com um fornecedor e ela fica
apreensiva. Vinícius alerta Bento
para não magoar Paula ao tentar se
envolver com ela. Estela parabeni-
za Teresa por sua entrevista.
Beatriz humilha Inês. Vinícius leva
Regina a um restaurante elegante e
ela fica insegura. Inês tenta seduzir
Evandro.

Sexta-feira – Inês consegue
atrair Evandro e se sente vitoriosa
ao ficar com ele. Vinícius convida
Regina para ir ao casamento de
Teresa com ele. Evandro fica alivi-
ado quando Inês vai embora.
Vinícius desiste de contar a Regina
que Inês também trabalha no escri-
tório de Teresa. Evandro se preo-
cupa com Inês ao falar com Beatriz
sobre ela. Laís conversa com Rafael.
Luís Fernando avisa a Clóvis que
eles não vão mais fazer o
documentário na associação.
Beatriz se surpreende quando Diogo
fala que Regina vai ao casamento
de suas mães. Estela expressa sua
tensão quando Teresa fala de
Lauro. Júlia tem uma febre alta e
Regina desiste de ir ao casamento.
Beatriz flagra Inês conversando
com Evandro. Guto grava uma con-
versa de Rafael com Ivan sobre
Laís. Lauro interrompe a cerimônia
e Teresa fica emocionada.

Sábado – Teresa desmaia ao
ver Lauro. Lauro pede para con-
versar com Teresa. Beatriz pede
para Inês ir embora do casamento.
Lauro conduz Teresa até Estela e
todos se emocionam. Beatriz fica
aliviada ao perceber que Regina
não foi ao casamento. Diogo mente
para Gabi para justificar seu sumi-
ço. Bento descobre que Ivan é ir-
mão de Paula e fica aliviado. Luís
Fernando fica com ciúmes de Regi-
na. Lauro não consegue disfarçar
para Teresa o seu cansaço e in-
venta uma desculpa. Guto fala para
Fred que fará  tudo para ficar com
Laís. Lauro pede perdão a Teresa.
Beatriz ouve Evandro falar para
Carlos Alberto que ficou com Inês.
Inês se vangloria para Alice de ter
conquistado Evandro. Rafael co-
menta com Estela que viu Lauro
passar mal. Laís fica sensibilizada
com a história de Teresa. Lauro
avisa que voltará para a Itália. Luís
Fernando encontra alguns turistas
no morro da Babilônia e fica anima-
do. Beatriz confronta Inês e a ques-
tiona sobre seu envolvimento com
Evandro.

 Beatriz confronta Inês e a ques-
tiona sobre seu envolvimento
com Evandro.

Pedro ouve Isabel questionar
Lígia sobre os sentimentos dela
por Miguel.

Samantha tenta obrigar Jorge
Fernando a aceitá-la no musical
para interpretar Maria Claudia.


