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I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

• No SBT, Silvio Santos
inventou um jeito para “dar
um choque” nos participan-
tes do quadro “Jogo dos Pon-
tinhos”. Sentou, levou!

• Rocco Pitanga também
entrou na novela “Os Dez
Mandamentos” da Record. In-
terpreta um guerreiro que luta
contra o povo hebreu.

• “Sábado Animal”, o novo
programa de Richard
Hasmussen, irá estrear na
Bandeirantes neste próximo
dia 23, na faixa da tarde.

• A minissérie “Na mira do
crime”, em cinco capítulos, 
mostrada pelo canal pago FX
em janeiro, será exibida em
julho pela Record.

• Em paralelo às negocia-
ções para retornar à TV aber-
ta, Gilberto Barros investe
agora no segmento de
Internet. Vem aí a “TV Leão”.

• A Globo rechaça qual-
quer tipo de encurtamento

em “Babilônia”. A novela,
segundo se informa, vai até
o fim de setembro. E pron-
to.

• A Rede TV! tem planos
de entregar um programa
para Vinicius Vieira, o
Gluglu. Os testes inclusive
começaram na última se-
mana.

• Mônica Iozzi deverá per-
manecer ao lado de Otaviano
Costa pelo menos até agos-
to, na apresentação do
“Vídeo Show”, pela Globo.

• Por volta do capítulo 25
da novela global “I Love
Paraisópolis”, vai começar
a fase “Bruce Lee” de
Marizete, personagem vivi-
da por Bruna Marquezine.
É quando ela inicia um tra-
balho de segurança de cri-
anças e, na hora do sufo-
co, recorrerá à arte de de-
fesa pessoal israelense
“Krav Magá”.

Roubo de noivos
O diretor Rogério Gomes,

até outro dia em “Império”, já
iniciou as gravações de “Além
do Tempo”, novela de Elizabeth
Jhin que substituirá “Sete Vi-
das” na Globo. “Além do Tem-
po” vai reunir um elenco pe-
queno, mas fortíssimo, com
pouco mais de trinta persona-
gens, tendo Alinne Moraes
como mocinha e Paolla Olivei-
ra como vilã. Promessa de fo-
lhetim total, com tudo aquilo
que tem direito e uma rouban-
do o noivo da outra logo no
começo da história.

Inventando briga
A necessidade de chamar

a atenção parece que virou or-
dem nos bastidores de algu-
mas produções, mesmo
quando não existem motivos
para tal. Um dos casos mais
recentes aconteceu no “Pro-
grama do Gugu” da Record.
Um desavisado repórter, pau-
tado provavelmente por al-
guém que sabe menos que
ele, tentou de todas as manei-
ras levar o maestro Caçulinha
a falar mal do Fausto Silva. A
insistência beirou o grotesco,
pois os dois sempre foram e
continuam grandes amigos,
mesmo após a saída do
Caçulinha do “Domingão do
Faustão”.

Álbum de figurinhas

Malu Mader (foto de Paulo
Belote) esteve no Projac, es-
pecialmente para assinar
figurinhas do Livro Ilustrado

Oficial – 50 anos de Novelas, à
venda nas bancas. É um lança-
mento da área de licenciamento
da TV Globo para comemorar as
cinco décadas de novelas, tudo
recheado com textos do Mauro
Alencar, um dos craques em
teledramaturgia.

Tudo é possível
Paçoca, aquele cachorrinho

do Zucatelli que o povo conhe-
ceu no “Hoje em Dia”, vai “falar”
no programa “Melhor pra você”,
da Rede TV!. Por obra e graça
do ator e apresentador Warley
Santana, é isso, ou mais ou
menos isso, que vai acontecer.
Vale esclarecer que o Warley é
craque nisso, inclusive já apre-
sentou espetáculos com técni-
cas de ventriloquia, a arte de fa-
lar sem mover os lábios. Te cui-
da, Loro José!

Arrocha

Camila Queiroz e Gabriel
Leone (foto de Zé Paulo Carde-
al), fortes apostas da novela “Ver-
dades Secretas”, são clicados
durante um ensaio de gravação.
Seus personagens, Arlete e Gui-
lherme, terão um romance, mas
ela será alvo do amor obsessi-
vo do padrasto, Rodrigo
Lombardi. A novela estreia em
junho, na faixa das 23 horas, na
Globo. 

É o seguinte:
O programa “Xuxa

Meneghel” teve a sua estreia
confirmada para dia 3 de agos-
to, uma segunda-feira, na faixa
das 22h30, na Record. Ao vivo,
diretamente dos estúdios do
RecNov, no Rio de Janeiro.

500 Milhas
A Bandeirantes decidiu envi-

ar uma equipe para transmis-
são das 500 Milhas de
Indianápolis, neste domingo,
dia 24, nos Estados Unidos. O
repórter Gustavo Berton irá
acompanhar os treinos de clas-
sificação e ficará à espera de
Felipe Giaffone e Téo José.

Eu e minha namorada
De volta à televisão, Thiago

Amaral começou a gravar  “Cúm-
plices de um resgate”, a nova
novela do SBT. E o detalhe: a
namorada do ator, Ohana Ho-
mem, também faz parte do elen-
co. Na foto, ambos aparecem
juntinhos.

Ao som de um bolero
Analice Nicolau e Flávio

Brandão, que já foi câmera de
estúdio e atualmente é chefe
dos cinegrafistas, formam o
mais novo casal do SBT. Inclu-
sive com direito a foto no
Facebook dela, com a legenda:
“obrigado por você existir”.

Homenagem
Um dos nossos principais

nomes da música, cinema e te-
levisão, Zezé Motta receberá ho-
menagem da equipe de “Escra-
va Mãe”, a novela que substitui-
rá “Os Dez Mandamentos”, na
Record. As primeiras cenas da
história serão com tia Joaquina,
uma escrava, vivida pela artista.
No capítulo de abertura, Zezé irá
ainda narrar passagens da tra-
ma.

Contrato rompido
Gustavo “Dilma” Mendes

rescindiu amigavelmente o seu
contrato com a Bandeirantes.
Saiu na boa, pela porta que en-
trou, e em busca de novos de-
safios. Da equipe do extinto pro-
grama “Agora é Tarde”, ainda
permanecem na casa Rafinha
Bastos e Marcelo Mansfield, à
espera de outros projetos.

Comemorando
Sonia Abrão reunirá os ami-

gos na segunda-feira, dia 25,

em um restaurante de São Pau-
lo, para comemorar os nove
anos do programa “A Tarde é
Sua”. Vale destacar que o con-
trato dela com a Rede TV! foi re-
novado por mais três anos.

Mão na massa
Nova contratada do SBT,

Ticiana Villas Boas, ex-Bandei-
rantes, viajou para Milão. Ela foi
participar de um workshop so-
bre o programa que
comandará na emissora, o
reality show “Bake Off  Brasil –
Mão na Massa”, baseado em um
formato da BBC, que estreia em
julho. Ticiana foi acompanhada
pela diretora Adriana Cechetti e
a empresária Carla Afonso,
da produtora  Cygnus Media.

É preciso acertar
Rebatendo nota aqui

publicada, quando se falou do
interesse da Cultura em ter
Moacyr Franco à frente de um
de seus novos programas, o
SBT informa que ele trabalha
sob contrato com a casa, não
por cachê. Mas que não haverá
nenhum impedimento se ele
desejar fazer as duas emisso-
ras, em se tratando, no caso, de
uma TV educativa.

Pagando os pecados

Christina Rocha (foto) já pa-
gou todos os pecados que de-
via e tem até um bom saldo
para os próximos, após tanto
tempo apresentando o “Casos
de Família”, no SBT. É uma apre-
sentadora com recursos, bem
experiente, que a emissora po-
deria muito bem colocar em al-
guma coisa melhor.

BABILÔNIA
(GLOBO – 21h00)

Segunda-feira  – Isabel afir-
ma a Luís que precisa pensar
sobre o beijo dos dois. Miguel
revisita a casa de Alfonso e
Adela, na Patagônia, com Júlia
e Felipe. Isabel fala com Lígia
sobre o beijo em Luís e ele
pede apoio a Esther. Aníbal
recusa uma proposta de em-
prego aquém de sua capaci-
dade, mas esconde o motivo
de Guida. Luís pede para con-
versar com Branca sobre seu
casamento. Rosa se incomo-
da com a resistência de Elisa
em se alimentar. Irene presen-
teia Diana, que fica desconcer-
tada. Júlia e Felipe passeiam
pelos locais onde Miguel este-
ve. Luísa ouve quando Laila
comenta que Pedro e Júlia se
amam e conta para Taís. Felipe
beija Júlia e Miguel vê os dois.

Taís questiona Pedro sobre seu
envolvimento com Júlia.

Terça-feira  – Pedro explica
seu relacionamento com Júlia
para Taís, que pede para ficar
sozinha. Júlia afirma a Felipe que
não está pronta para se envolver
com alguém. Luís revela a Isabel
que decidiu se separar de Bran-
ca. Pedro pede ajuda a Vicente e
Luísa conforta Taís.  Luís deixa
sua casa e Branca acredita que
ele está apaixonado por outra
mulher. Miguel e Júlia conversam
sobre suas impossibilidades
amorosas. Caio apoia a decisão
de Irene de ter recebido Diana em
sua casa. Esther e Graça tentam
uma vaga para Carlito em uma
ONG para crianças com aptidões
especiais. Laila provoca Marcos.
Taís ignora os pedidos de Pedro
e sai de casa com Rodrigo. Miguel
confidencia para Júlia que se
sente responsável pela morte de
sua mãe. Luísa e Vicente se bei-
jam.

Quarta-feira – Vicente e Luísa
se declaram um para o outro.
Miguel se despede de Alfonso.
Júlia revela a história que Miguel
lhe contou para Felipe e os dois
acabam se rendendo à paixão.
Luís explica sua separação para
os filhos. Irene compra mais pre-
sentes para Diana, que descon-
fia. Virgínia e Arthurzinho consul-
tam um especialista em fertiliza-
ção. Lígia pensa em Miguel e
conversa com Isabel. Diana dá à
luz ao lado de Irene. O barco de

Miguel retorna com Júlia e Felipe,
e os três são recebidos por Lauro.
Irene e Lígia se encantam com o
bebê, enquanto Diana chora.
Guida se preocupa com a saúde
de Elisa. Iara afirma a Virgínia e
Arthurzinho que Nadir previu a
chegada de um bebê. Pedro vê
Júlia e Felipe se beijando.

Quinta-feira  – Pedro fica des-
concertado ao ver Felipe e Júlia
juntos. Vicente procura Luísa
com uma proposta de trabalho,
mas ela declina. Bernardo co-
menta com Luís sobre o des-
conforto de Pedro ao lado de
Júlia e Felipe. Laila afirma a
Esther que Pedro sente ciúmes
de Júlia.Carmen entrega um pin-
gente de família a Diana e pede
que a filha dê para o bebê. Júlia
percebe a fragilidade da saúde
de Elisa e comenta com Felipe.
Carlito é selecionado para parti-
cipar da ONG e Esther e Graça
comemoram. Diana entrega o
pingente para Irene e pede que
o bebê receba o mesmo nome
de sua avó: Dora. Irene confessa
para Lígia que espera se
reaproximar de Caio. Branca
manipula Sofia para que a filha
vigie Luís. Olívia revela que Léo
é filho de Arthurzinho. Vicente
assume sua paixão por Luísa.

Sexta-feira – Vicente e Luísa
ficam juntos. Arthurzinho afirma
a Olívia que não pode ficar com
Léo e se compromete a lhe aju-

dar financeiramente. Irene es-
tranha quando Caio sugere que
ela contrate uma babá. Miguel
insinua que Lena flerta com
Lauro. Um cliente se encanta
com Elisa e seu agente a incen-
tiva a se manter de regime. Lígia
apoia Irene, que sofre com as
dificuldades da nova fase.
Arthurzinho inventa uma descul-
pa para Virgínia e convence a
esposa a lhe emprestar uma
grande quantia em dinheiro. Taís
comunica a Pedro que viajará
com Rodrigo. Júlia conta para
Lígia a história e os traumas de
Miguel. Iara vê Arthurzinho com
Léo no colo. Lígia procura Miguel.

Sábado  – Lígia revela a Miguel
seu desejo de que ele conviva
com Joaquim. Arthurzinho pede
ajuda a Iara. Eriberto e Renan vão
para Petrópolis. Luísa se despe-
de de Taís. Elisa e Rosa se diver-
tem com a aproximação entre
Guida e Aníbal. Olívia comunica
sua partida para a Europa e
Arthurzinho se desespera por
ter que ficar com Léo. Lígia conta
para Irene sobre seu encontro
com Miguel. Bernardo e Gabriela
têm a ideia de apresentar Marle-
ne a Jonas. Por causa de um
pneu furado, Eriberto e Renan
acabam dormindo em
Petrópolis. Iara aceita cuidar de
Léo até que Olívia retorne de seu
trabalho no exterior. Miguel e Lí-
gia se beijam.

Segunda-feira  – Regina per-
gunta o que Beatriz tem para
falar com Diogo. Diogo vai para
o altar esperar Gabi. Começa o
casamento de Diogo e Gabi.
Inês faz a mudança junto com
Celina e Alice. Beatriz assiste a
cerimônia escondida. Dora es-
barra com Beatriz quando sai
pelos fundos da igreja e a cha-
ma de assassina. Julia e
Carlinhos avisam Regina sobre
Beatriz e Dora. Todos os convi-
dados fazem coro de “assassi-
na”. Wolnei filma tudo. Vinícius e
Paula pedem calma para todos.
Rafael consegue levar Beatriz
embora. Beatriz pede para
Rafael e Laís não contarem para
ninguém sobre o episódio no
casamento. Inês comemora sua
mudança. Convidados se diver-
tem na festa de casamento de
Diogo e Gabi. Regina pega o
buquê de Gabi. Carlos Alberto
chega à festa e Diogo conta o

que houve com Beatriz. Otávio liga
para Beatriz e ele a convida para
jantar. Regina dança e Vinícius e
Carlos Alberto observam. Clóvis
diz para Noberto que vai armar
uma festa para conseguir grana
para a mudança. Otávio chega ao
apartamento de Beatriz. Os dois
jantam, Otávio fala de Dubai, da
perda de Gilda e se declara para
Beatriz. Os dois se beijam.
Norberto e os convidados da festa
atravessam as pistas carregan-
do móveis e objetos para o outro
apartamento sob o comando de
Clóvis. A síndica não os deixa entrar
com a mudança à noite. Otávio
conversa com Beatriz na Souza
Rangel e ela diz que ele será seu
braço direito. Beatriz avisa que vai
contar para ele tudo sobre Inês.
Ela convoca uma reunião e Inês
avisa que não vai aceitá-lo ali.

Terça-feira – Inês fica furiosa
com a presença de Otávio, que
ela conheceu em Dubai. Otávio

conta que a Souza Rangel per-
deu ótimos negócios por conta
da honestidade de Homero. Inês
diz que não vai deixá-los atrope-
lar os interesses de Evandro.
Pedro fica ressabiado com Otá-
vio. Otávio diz a Beatriz que ela
pode contar com ele. Aderbal
chega à prefeitura e encontra Luís
Fernando esperando por ele. Luís
Fernando tenta oferecer seus tra-
balhos para Aderbal, que o man-
da ir embora. Beatriz fala sobre
Aderbal para Otávio. Rafael e Laís
dançam lindy hop na casa dele, e
Teresa elogia os dois. Diogo e
Gabi curtem a nova vida de casa-
dos. Inês vai ao salão e fica sa-
bendo do que aconteceu com
Beatriz no casamento. Cilene diz
que o vídeo já está na internet.
Laís e Teresa conversam sobre
o gosto em comum por música
clássica. Evandro tenta se enten-
der com Guto mais uma vez, mas
o filho não cede. Olga fica feliz ao
saber que Murilo está trabalhan-
do em produção de eventos. Júlia
cai na piscina do clube, Carlos
Alberto a salva e Regina fica grata

mais uma vez. Norberto e Clóvis
terminam de arrumar as coisas
no novo apartamento e consta-
tam que muitos móveis não ca-
bem no espaço. Rubi vende os
móveis que sobraram. Carlos
Alberto e Júlia tomam sorvete jun-
tos, entrosados. Luís Fernando
consegue irritar Vinícius. Beatriz,
com Otávio ao lado, liga para
Aderbal para marcar um encon-
tro. Luís Fernando desabafa com
Clóvis seu interesse em Regina.
Aderbal pensa em construir uma
arena multiuso em Jatobá. Inês
chama Evandro para uma reu-
nião com Beatriz, Otávio, Pedro e
Guto, e, na presença de Anderson,
gerente de marketing da empre-
sa, expõe e humilha Beatriz.
Evandro fica furioso com Beatriz,
que mal contém a tensão. Otávio,
Beatriz e Pedro armam uma
arapuca para Inês. Aderbal chega
para o jantar no apartamento de
Beatriz e se surpreende com a
presença de Otávio.

Quarta a Sábado – A emis-
sora não forneceu o resumo dos
capítulos.

Segunda-feira – Mari decide
se afastar de Benjamin. Eva co-
menta com Paulucha que teme o
dia em que Mari descobrir que
seu pai está vivo. Benjamin tenta
tranquilizar Patrícia sobre o esta-
do de saúde de Margot. Gabo diz
a Benjamin que quer vê-lo do
seu lado e propõe ao enteado
um novo projeto para
Paraisópolis. Grego beija Mari.
Benjamin apresenta Izabelita
como sua nova sócia. Soraya e
Gabo são hostis com Benjamin
e Izabelita. Benjamin pede a
Dílson que encontre alguém para
cuidar de Izabelita. Soraya revela
a Gabo que encontrou uma pro-
curação assinada por Izabelita
que lhe dá plenos poderes para
cuidar do patrimônio da mãe.

Terça-feira – Soraya proíbe
Gabo de ameaçar seu filho. Bru-
na pergunta a Natasha o motivo
de seu interesse por Tomás.
Jurandir sem querer diz a Tomás
que Mari está viva. Paulucha avi-
sa a Natasha que Máximo voltará
para casa e dividirá o quarto com
ela. Izabelita aceita que Deodora
seja sua acompanhante. Soraya
conta a Benjamin sobre a procu-
ração que Izabelita fez em seu
nome. Natasha pede dinheiro a
Tomás para não contar aos fi-
lhos do médico que ele tem uma
filha que mora em Paraisópolis.
Máximo procura Grego e diz que
quer trabalhar com ele. Clarice
avisa a Soraya e a Gabo que a
procuração que Izabelita havia
dado à filha perdeu a validade. O
teto do Centro Cultural desaba
durante a apresentação de balé
de Lilica.

Quarta-feira  – Deodora se
desespera à procura da filha no
Centro Cultural. Benjamin e Gre-
go saem à procura de Lilica nos
escombros e conseguem res-
gatar a menina. Rosicler acusa
Timbó de desviar dinheiro do
Centro Cultural. Cícero expulsa
Timbó de sua casa. Mari e Ben-
jamin ficam juntos. Benjamin
pede a Mari para ajudá-lo no Pro-
jeto Paraisópolis. Grego cobra
de Timbó sua parte do dinheiro

que foi roubado do Centro Cul-
tural. Natasha aparece na casa
de Tomás para fazer uma visi-
ta, deixando o médico cons-
trangido. Soraya avisa a
Izabelita que irá colocá-la em
uma casa de repouso.

Quinta-feira  – Clarice não
gosta de ver Natasha em sua
casa. Paulucha repreende Má-
ximo por ter se aproximado de
Grego. Benjamin afirma a Mari
que investigará o acidente e
promete colocar Grego na ca-
deia caso descubra seu
envolvimento. Izabelita informa
a Deodora que custeará a re-
construção do Centro Cultural.
Margot desperta do coma e vê
Soraya. Gabo demite Raul por
justa causa. Paulucha pede a
Grego que se afaste de Máxi-
mo. Isolda diz a Mari que gos-
taria que ela se candidatasse
ao cargo de presidente da As-
sociação dos Moradores, no
lugar de Timbó. Margot vai atrás
de Benjamin em Paraisópolis,
encontra o ex-namorado e lhe
dá um beijo na frente de Mari.

Sexta-feira  – Mari sofre ao
ver Margot beijando Benjamin.
Izabelita se esconde em
Paraisópolis, na casa de
Deodora. Benjamin tenta con-
vencer Margot de que é hora de
seguir seu caminho. Expedito
avisa a Raul que ele terá que se
casar com Claudete, já que a
beijou. Claudete ajuda Raul a
fugir de Expedito. Tomás dá
uma quantia em dinheiro a
Natasha para mantê-la longe
de sua família. Júnior entrega o
bilhete escrito por Izabelita,
avisando a filha que fugiu de
casa. Eva diz a Paulucha que
Mari não pode saber que o pai
está vivo. Izabelita pergunta a
Isolda de quanto ela precisa
para a reconstrução do galpão.
Benjamin abraça Izabelita e
observa Mari.

Sábado  – Gabo oferece a
Margot um cargo executivo na
Pilartex com autonomia para
fazer o que bem entender.
Deodora leva Izabelita para sua
casa. Margot pede a Gabo um
tempo para pensar na propos-
ta de emprego. Danda engole
o anel de noivado que Lindomar
colocou em um doce para ela.
Ramira se preocupa com a dí-
vida que Expedito tem com Gre-
go. Timbó é obrigado a dar
para Grego o dinheiro que ele
desviou da Associação. Soraya
exige que Júnior resgate o anel.
Benjamin oferece emprego
para Mari. Ximena intercepta
Mari e afirma que precisa con-
versar com ela.

Danda engole o anel de noivado
que Lindomar colocou em um
doce para ela.

Júlia conta para Lígia a histó-
ria e os traumas de Miguel.


