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Bate Rebate
• As primeiras gravações

de Grazi Massafera para “Ver-
dades Secretas”, próxima no-
vela das 23 horas da Globo, 
impressionaram a equipe. Ela
incorporou a personagem
Larissa.

• Porco no “MasterChef” da
Band, cachorro falante no “Me-
lhor Pra Você” da Rede TV! e
“Louro José” no “Mais Você” da
Globo. O que será que ainda
vem por aí na televisão?

• De volta às reportagens,
após longo período no “Mapa
Tempo” da Globo, Michelle
Loreto foi escalada para fazer
as férias de Veruska Donato
no “Jornal Hoje”, em junho.

• Não sei de quem foi a
ideia, mas colocar “Carrossel”
na sequência de “Chiquititas”
foi o maior acerto do SBT nos
últimos tempos. É o produto da
TV mais visto fora da Globo.

• “Malhação”, da Globo, me-
xeu com a vida do jovem ator
Rafael Vitti. Após a novela, ele
vai lançar um livro de poesias,

além de avaliar convites para
fazer cinema e teatro.

• O SBT está em vias de
contratar Pedro Manso.
Como convidado especial,
ele já tem entrado em vários
programas. Agora surgiu in-
teresse de firmar compromis-
so definitivo.

• A Bandeirantes não trans-
mitirá a Copa América no Chi-
le, evento exclusivo da Globo.
Mas estará representada nes-
te evento esportivo pelo repór-
ter Fernando Fernandes.

• Após período de férias,
Neila Medeiros está de volta
ao SBT e entrou no esquema
de rodízio do “SBT Brasil”.
Ela deverá ainda gravar ma-
térias especiais de entrete-
nimento.

• Em junho, mês em que
o maestro João Carlos
Martins comemora 75 anos
de vida, a TV Cultura levará
ao ar três concertos, além de
um documentário em sua ho-
menagem. 

Mundo chatinho
A pressão nas redes soci-

ais levou William Bonner a pe-
dir desculpas por ter dito que
um americano aparentava ter
“cara de louco” no Jornal Naci-
onal, da Globo. Precisava? Se
forem confirmadas todas as
acusações que pesam sobre
a tal figura, ela é muito mais
que louca. A propósito, é bom
jogar limpo e assumir que essa
história de “politicamente cor-
reto” é uma censura branca,
pior que todas as outras. Hoje,
a naturalidade e espontanei-
dade na forma de se expressar
e se comportar precisam ser
medidas nos mínimos deta-
lhes, porque alguém pode não
gostar. Está tudo muito chato,
não?

Quantidade
A Record trabalha com a

previsão de 85 episódios para
a próxima temporada de “A Fa-
zenda”, com exibição de se-
tembro a dezembro. Como te-
mos aí o “Gugu” no ar e muito
em breve também a “Xuxa
Meneghel” e o “The Cake
Show”, além de compromis-
sos comerciais em jogo, o
“reality” deverá entrar no ar de-
pois da meia-noite. E olhe lá.

Novo programa

A Rede TV! estreou na ma-
nhã da última segunda-feira o
“Melhor Pra Você”, programa
que mescla jornalismo e en-
tretenimento. É uma das gran-
des apostas da emissora, com
o claro objetivo de mexer na

audiência. A esta coluna, Mariana
Leão (foto de Fernanda Simão),
uma das apresentadoras, ao
lado de Celso Zucatelli e Edu
Guedes, afirmou que está bas-
tante feliz com o projeto e o seu
trabalho não ficará limitado ao
estúdio. “Não deixarei de ser
repórter. Estarei nas ruas, co-
nhecendo e vivendo histórias”,
avisa a jornalista, que recebeu
sinal verde da direção para atuar
dentro e fora do estúdio.

Próxima das seis
Irene Ravache recebeu a

missão de viver a grande vilã de
“Além do Tempo”, novela de
Elizabeth Jhin que substituirá
“Sete Vidas”, na faixa das 18
horas da Globo. Na história, ela
será a Condessa Vitória, mãe de
Bernardo (Felipe Camargo) e tia
de Felipe (Rafael Cardoso). Sua
personagem é descrita como
vaidosa, prepotente e extrema-
mente orgulhosa.

Detalhezinho
Chama a atenção como re-

portagens e entrevistas na tele-
visão passaram ser feitas por
qualquer um, mesmo sem ne-
nhuma experiência para tal. E
por aí podemos encontrar
sabrinas, panicats, mionzetes e
etc. É a mais completa escu-
lhambação.

Foi bem

O “MasterChef”, da Bandei-
rantes, foi bem em sua estreia,
causando nas redes sociais,
com uma participação de audi-
ência bem interessante. O pro-

grama rolou legal, com Ana Paula
Padrão (foto) pontuando na me-
dida certa a sua participação e
deixando o “show” para Erick
Jacquin, Henrique Fogaça e
Paola Carosella.

Titularidade
Além de assumir a condição

de titular do “Jornal da Band”,
Paloma Tocci também já está
inteiramente integrada à equi-
pe, participando da edição das
matérias e produzindo uma sé-
rie de reportagens especiais. Ela
vem recebendo todo o apoio da
direção da Bandeirantes nes-
sas novas funções.

Preocupação
Xuxa acabou virando assun-

to nas produções do “Programa
do  Ratinho” e “Máquina da
Fama”, da Patrícia Abravanel, no
SBT. Muita gente torce para que,
em vez de segunda-feira, a atra-
ção da nova contratada da
Record seja apresentada em
outro dia da semana. No caso do
Ratinho, atração diária, não tem
muito que fazer. Ou tem?

Gêmeas

Larissa Manoela (foto de
Lourival Ribeiro) interpreta as
gêmeas Manuela e Isabela em
“Cúmplices de Um Resgate”, a
próxima novela do SBT. Na ima-
gem, a atriz está caracterizada
como Isabela.

Placar de momento
Segundo o estafe de Cláudia

Leitte, a cantora não quer mais
continuar no “The Voice”, da Glo-

bo, porque as edições do pro-
grama atrapalham a sua agen-
da de shows. De acordo com
esse mesmo pessoal, porém,
ainda não está nada decidido
sobre sua participação na edi-
ção deste ano. De oficial, por
enquanto, a saída de Daniel do
time de jurados. 

Privilégio
Alexandre Frota, da “Praça”,

pode se sentir um privilegiado. É
um dos poucos artistas do SBT
que foram convidados para visi-
tar a sala do dono, Silvio Santos,
na parte superior do prédio dos
estúdios, onde fica dona Zilda,
sua fiel secretária de muitos
anos. Tem inclusive elevador
privativo, que nunca foi usado.
Aliás, o que chama atenção nes-
te local é o aviso e o tamanho
das letras dele: Proibida a entra-
da de qualquer pessoa, seja ela
quem for.

Estremecimento

Os bastidores de “Escrava
Mãe”, próxima novela da Record,
não estão tranquilos. Os artis-
tas escalados, a maioria mo-
rando no Rio, não aceita a ideia
de gravar em Paulínia, interior
de São Paulo. Os reclamantes
alegam que têm vínculos de tra-
balho com a Record, e quando
assinaram esses compromis-
sos, as novelas eram gravadas
no Rio de Janeiro. Alguém terá
que ser chamado para apagar o
incêndio. “Escrava Mãe” tem
como protagonistas o ator por-
tuguês Pedro Carvalho e
Gabriela Moreyra (foto).

Segunda-feira  – Duca so-
fre com o golpe duro de Yuri,
mas não desiste e acaba ven-
cendo a luta. Heideguer des-
confia do acordo de Lobão com
Yuri e afirma a Henrique que
romperá sua sociedade com o
vilão após a final do Warriors.
Cobra vence sua luta e desafia
Duca para a final. Duca teme ter
fraturado o pé. Delma incentiva
Marcelo a aliar férias e trabalho
e criar seu restaurante sobre
rodas. Heideguer promete
cumplicidade a Gael para res-
gatar Karina de Lobão. João
questiona Bianca sobre seus
sentimentos por Duca. Cobra é
parabenizado por Quitéria, mas
se entristece ao constatar que
seu irmão Robinson ainda não
o perdoou. Tomtom e Pedro
acreditam que Marcelo irá
abandoná-los. Lobão oferece
dinheiro a Cobra para que o
rapaz perca a final do campeo-
nato.

Segunda-feira – Grego avisa
a Raul que só poderá protegê-lo
se ele morar em Paraisópolis.
Benjamin repreende Soraya por
ter tentado colocar a avó no asilo.
Margot aceita a proposta de Gabo
para trabalhar na Pilartex e exige
que o empresário patrocine um
novo projeto para Paraisópolis.
Danda envia uma mensagem
para Benjamin do celular de Mari,
fingindo ser a irmã. Soraya man-
da Júnior ir a Paraisópolis tentar
recuperar o anel que era de
Armandinho. Mari aceita o cargo
de presidente da Associação de
Moradores de Paraisópolis. Se-
reno e Bazunga sequestram
Danda ao saber que ela engoliu
um anel valioso. Grego aceita
comprar o anel de Danda.

Terça-feira  – Benjamin e Mari
pensam um no outro. Mari mente
para Eva e afirma que não ama
Benjamin. Natasha chantageia
Tomás e pede um carro ao mé-
dico para não contar a Bruna que
ele abandonou uma filha em
Paraisópolis. Tomás se oferece
para levar Mari até Praia Grande,
a fim de ajudar Jurandir a se livrar
de Abade. Mari conversa com
Tomás, sem saber que ele é seu
pai. Rafaela passa mal durante
a consulta de Soraya. Eva vê fu-
maça saindo de sua casa. Ben-
jamin se surpreende ao ver
Margot na Pilartex. Jurandir fica
perplexo ao ver Mari com Tomás.

Quarta-feira  – Benjamin aler-
ta Margot e afirma que a intenção
de Gabo é usá-la para atingi-lo.
Jurandir é hostil com Tomás. Eva
se preocupa ao ver que Izabelita
esqueceu a chaleira no fogo.
Rafaela desmaia na frente de
Soraya. Jurandir pede ajuda a
Grego, que consegue convencer
Abade a perdoar a dívida de

Segunda-feira  – Lígia e
Miguel se amam e contam para
Isabel e Lauro que decidiram
ficar juntos. Sofia encontra uma
nécessaire feminina na casa
do pai. Júlia sugere que
Bernardo trabalhe para Elisa.
Marlene desabafa com Guida.
Taís se despede de Pedro, Luísa
e Vicente. Miguel agradece o
apoio de Júlia e Felipe por ter
reatado com Lígia. Branca ma-
nipula Sofia e pede que ela in-
vente para Luís que está doen-
te. Esther sente falta de sua
nécessaire e avisa a Luís.
Virgínia estranha que
Arthurzinho tenha comprado fral-
das, mas ele consegue disfar-
çar. Luís percebe a armação de
Branca e Sofia, que fica descon-
certada. Caio consola Irene e
os dois acabam ficando juntos.
Vicente busca Joaquim na es-
cola e encontra Lígia com Miguel.

Terça-feira  – Vicente, Lígia e
Miguel ficam constrangidos com
o encontro. Isabel e Lauro têm
uma discussão. Fernanda pede
para falar com Laila e Marta se
surpreende ao saber que sua
funcionária ainda não chegou.
Renan presenteia Eriberto com
um relógio valioso. Pedro conta
para Júlia que se separou de
Taís. Caio explica a Irene por que
decidiu se afastar dela por um
tempo. Pedro se sente perdido e
pede ajuda a Vicente. Júlia con-
versa com Elisa sobre o encon-
tro com Pedro. Guida e Aníbal
saem juntos. Esther incentiva
Luís a procurar Isabel. Pedro
aconselha Vicente sobre sua
relação com Luísa. Luís pede
para conversar com Isabel e
Lauro vê os dois juntos.

Quarta-feira  – Lauro questi-
ona Isabel sobre sua relação
com Luís. Isabel confessa para
Lígia que sente atração por Luís.
Esther se preocupa com a falta
de notícias de Laila. Vicente se
declara para Luísa. Diana e Irene
acordam a guarda provisória de
Dora frente à Juíza. Esther co-
nhece Lúcia. Virgínia visita Iara e
conhece o bebê de Olívia sem
saber que é filho de Arthurzinho.
Vicente encontra Júlia e Felipe e
fica desconcertado. Laila conta
para Esther que esteve com
Marcos, mãe e filha discutem e
Esther decide morar com Luís.
Valentina oferece um comprimi-
do para Elisa para inibir seu
apetite. Pedro embarca para

Fernando de Noronha atrás de
Rodrigo. Vicente flagra
Arthurzinho com o bebê no colo.

Quinta-feira – Arthurzinho e
Iara explicam para Vicente a ver-
dade sobre o bebê. Pedro chega
a Fernando de Noronha e en-
contra Taís e Rodrigo. Bernardo
descobre que Elisa está toman-
do um inibidor de apetite. Miguel
não comparece à festa junina de
Joaquim, e Irene e Isabel apoiam
Lígia. Guida confessa a Marlene
que está interessada em Aníbal.
A coordenadora da escola de
Sofia diz a Luís e Branca que a
menina tem apresentado altera-
ções de comportamento. Caio
revela a Irene que reatou com
Laura. Isabel desmarca seu jan-
tar com Lauro, que acaba acei-
tando o convite de Lena para
sair. Esther e Lúcia batalham
juntas por um patrocínio para a
ONG. Lauro e Isabel se desen-
tendem novamente. Helô comu-
nica a Marta que o casamento de
Fernanda foi cancelado, e a ex-
noiva confronta Laila. Júlia diz a
Felipe que decidiu procurar seu
pai biológico.

Sexta-feira  – Marta e Helô
expulsam Laila da agência.
Miguel embarca para sua pales-
tra em Noronha. Olívia chega
para resgatar Leo e Arthurzinho
sente-se aliviado. Luís reprova a
decisão de Esther de doar parte
de seu patrimônio para a ONG
de Lúcia. Marta revela para Júlia

o contato de seu pai biológico.
Bernardo se encanta com Elisa
ao vê-la em uma sessão de fo-
tos. Júlia repreende Laila por ter
ficado com Marcos. Taís confes-
sa para Miguel que esperava
que o amigo tivesse lhe contado
a verdade sobre a história de
Pedro e Júlia. Esther proíbe Luís
de ajudar Laila. Júlia envia uma
mensagem para seu pai bioló-
gico. Marcos procura Laila, que
o ignora. O pai de Júlia responde
sua mensagem.

Sábado  – Júlia conta para
Felipe que marcou um encontro
com seu pai biológico. Lígia avi-
sa a Miguel que viajará para Los
Angeles em breve e que ele fica-
rá com Joaquim. Bernardo con-
vence Elisa a tomar um sorvete
com ele. Lígia ajuda Irene a se
integrar com outras mães du-
rante um passeio no parque com
Dora. Esther conhece Carlos,
marido de Lúcia. Bernardo e
Elisa passeiam. Eriberto des-
cobre que seu pai está doente e
não encontra apoio em Marta.
Pedro cuida de Taís, que pede
que o ex-namorado se afaste.
Miguel e Lígia se divertem jun-
tos. Lúcia comunica às mães
das crianças atendidas que sua
ONG corre o risco de fechar, mas
Esther garante a Graça que ha-
verá solução. Luís mostra para
Esther um desenho que fez de
Isabel. Renan apoia Eriberto.
Júlia encontra Murilo.

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

MALHAÇÃO
(GLOBO – 17h30)

Terça-feira  – Cobra fica ten-
tado com a proposta de Lobão
para entregar o campeonato e
ganhar dinheiro fácil. Marcelo
explica seus sonhos para Pedro,
que apoia o pai. Duca tenta se
recuperar para a final do
Warriors. Heideguer diz a Gael
que está reunindo provas contra
Lobão. Cobra conta para Jade
que entregará a final em troca de
dinheiro e a menina avisa que,
fazendo isso, ele a perderá tam-
bém. Karina consegue tirar sua
bota de gesso sem que Lobão
perceba. Pelo telefone, Karina
implora para que Ernesto de-
nuncie Lobão, mas o enfermeiro
afirma que teme por sua vida.
Cobra avisa a Lobão que decidiu
lutar para vencer o campeonato.

Quarta-feira – Lobão tenta
convencer Cobra, mas o lutador
afirma que não participará da
fraude. Marcelo monta seu res-
taurante sobre rodas. Lucrécia
retoma suas aulas na Ribalta.

Duca se recupera e afirma a
Gael que vencerá o campeonato
contra Cobra. Marcelo se des-
pede de Roberta, que é consola-
da por Mari. Cobra conta para
Jade que desistiu de perder a
luta por dinheiro e os dois rea-
tam. Heideguer decide usar
Quitéria para convencer Cobra a
participar de seu esquema de
apostas. Gael conversa com
Cobra, que garante que lutará
de forma honesta. Karina fala
com Gael. Ernesto marca um
encontro com Karina. Marcelo
parte com seu caminhão em
busca de seus sonhos. Lobão
flagra Karina sem a bota de ges-
so e a impede de sair. Heideguer
convida Quitéria e seus filhos
para assistirem à final do
Warriors.

Quinta-feira  – Heideguer
convence Quitéria a viajar com
ele para o Rio de Janeiro. Ernesto
cobra uma explicação de Karina
sobre sua ausência no encon-
tro. Gael treina com Duca, que
sente dores no pé. Cobra liga
para Quitéria, que não atende a
pedido de Heideguer, e o lutador

desconfia. Lobão prende Karina
em seu quarto. Karina conse-
gue gravar uma mensagem para
Ernesto e pede que ele procure
Gael. Lobão e Gael são convida-
dos a se enfrentar em uma luta
demonstrativa do Warriors.
Pedro estranha quando Karina
não responde às suas chama-
das. Lobão pede que Luiz lhe
consiga um sonífero. Duca ga-
rante a Dalva que vencerá a luta.
Quitéria surpreende Cobra em
sua loja. Ernesto procura Gael.

Sexta-feira  – Ernesto expli-
ca a Gael por que trocou os exa-
mes de DNA. Pedro se deses-
pera por não conseguir falar com
Karina. Cobra estranha que
Heideguer tenha trazido sua fa-
mília de longe. Robinson acusa
Cobra de ter fugido. Gael come-
mora a possibilidade de trazer
Karina de volta. Cobra pede aju-
da a Edgard para desmascarar
Heideguer. Heideguer promete
apoiar Gael e Ernesto contra
Lobão. Cobra avisa a Quitéria
sobre o esquema de apostas e
pede que a mãe obedeça a
Edgard.

Jurandir. Grego liga para Mari
e avisa que a ex-namorada lhe
deve um favor por ter livrado
Jurandir de Abade. Tomás
pede ajuda a Jurandir. Grego
ameaça a vida de Benjamin.

Quinta-feira – Benjamin
avisa a Eva que contratou
Deodora como acompanhan-
te de Izabelita. Eva alerta Ben-
jamin para ter cuidado com
Grego. Benjamin fica surpre-
so ao ver Tomás chegando na
casa de Eva. Soraya avisa a
Júnior que quer Izabelita e o
anel em casa até o dia seguin-
te. Eva insulta Tomás por ter
abandonado a filha antes de
nascer e o expulsa de sua casa.
Benjamin se declara a Mari.
Gabo pede a Raul que não
telefone mais, para Grego não
desconfiar que foi o empresá-
rio quem o infiltrou na favela.
Grego e Benjamin se encon-
tram.

Sexta-feira – Benjamin e
Grego se enfrentam, mas
Cícero chega a tempo de evitar
uma briga entre os dois.
Natasha descobre que Máxi-
mo usou o dinheiro do aluguel
da confeitaria. Mari ameaça
denunciar Grego à polícia caso
ele faça algo contra Benjamin.
Danda consegue recuperar o
anel e avisa para Grego. Isolda
diz a Mari que acredita que
Timbó tenha roubado o cofre
da Associação. Mari se sur-
preende ao ver Margot em
Paraisópolis. Tomás revela a
Benjamin que Mari é sua filha.
Patrícia encontra o carro rou-
bado com a ajuda de Grego.
Soraya descobre que Gabo não
demitiu Raul.

Sábado  – Mari beija Benja-
min. Timbó e Silvéria procu-
ram Paulucha para cobrar o
aluguel de dois meses da con-
feitaria. Tomás demonstra a
Eva que quer ajudar Mari. Gre-
go descobre que foi Máximo
quem roubou o carro de Patrí-
cia. Izabelita compra roupas
para Lilica. Ximena avisa a
Máximo que Grego quer falar
com ele. Grego exige que Raul
encontre uma maneira de tor-
nar seus negócios legais.
Júnior informa a Soraya que
Izabelita se nega a deixar
Paraisópolis. Benjamin revela
a Eva que sabe que Mari é filha
de Tomás, e a menina escuta
a conversa dos dois.

Luís mostra para Esther um
desenho que fez de Isabel. Benjamin revela a Eva que sabe

que Mari é filha de Tomás, e a
menina escuta a conversa dos
dois.


