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Bate Rebate
• Na Globo, baixou um pou-

co a poeira nos bastidores da
novela “Babilônia”. As audiên-
cias dos últimos dias, mais
satisfatórias, fizeram serenar
os ânimos...

• André Vasco usou os mei-
os sociais para se despedir
dos seus companheiros de
Bandeirantes. Saiu pela porta
que entrou. Seu próximo proje-
to? Casar!

• Nova temporada de “Pé na
Cova”, na Globo, deve estrear
em setembro, com todos os
seus episódios gravados. E
tudo indica que vai mesmo
parar por aí.

• A socialite Val Marchiori,
ex-“Mulheres Ricas”, circulou
pela Rede TV! e não escondeu
de ninguém o motivo da visita
ao canal: foi negociar um proje-
to. 

• O “Encontro” da Fátima
Bernardes, nas manhãs da 
Globo, completa três anos no
próximo dia 25. Aguarda-se
nesta data uma edição especi-
al do programa.

• O SBT confirma a
reexibição da novela “Pérola
Negra”, de Henrique
Zambelli, às 15h30, no lugar
de “Maria Esperança”. No ar a
partir do próximo dia 29.

• Quase não se veiculam
notícias sobre os ex-partici-
pantes do “BBB 15”, na Glo-
bo. Em outros tempos, eles
“alugavam” a Rede TV! e as
proximidades...

• O SBT ainda não anun-
cia a produção que irá subs-
tituir “Cúmplices de um res-
gate”. A única certeza é que o
texto será da parceira mexi-
cana Televisa.

• Após a estreia de Xuxa
nas noites de segunda, o pro-
grama “Repórter Record In-
vestigação”, com Domingos
Meirelles, será exibido após
a meia-noite.

• Não é por nada, mas o
seriado “Amorteamo”, da Glo-
bo, parece uma cópia desca-
rada do filme “A Noiva-Cadá-
ver”. Se não for cópia, é ho-
menagem.

Xuxa atrás de Silvio
Pessoas próximas a ela

asseguram que a Xuxa está
fazendo de tudo e mais um
pouco para conseguir uma
entrevista com Silvio Santos,
desde as vias normais – por
meio de assessorias – como
através de contatos com pes-
soas próximas a ele. Diante
das dificuldades, um plano “B”
também já foi armado para que
esta conversa, de uma manei-
ra ou de outra, acabe aconte-
cendo. Por plano “B”, entenda-
se, uma incerta em locais que
Sílvio normalmente costuma
frequentar ou passar. Este par-
ticular com Silvio Santos é o
que a Xuxa e a sua produção
planejam como grande trunfo
para a estreia do seu progra-
ma na Record.

Pensa que é brincadeira?
Datena, da Bandeirantes, e

Marcelo Rezende, da Record,
voltaram a se reunir para falar
sobre a produção do “É nóis na
fita, mano”, programa que pla-
nejam para breve. O advogado
dos dois, Eduardo Leite, aben-
çoou o encontro.

Escalada

Letícia Birkheuer (foto) é
mais um nome confirmado na
próxima “Malhação”, escrita
por Emanuel Jacobina, com
estreia prevista para agosto.
Depois de uma boa passa-
gem em “Império”, ela atual-
mente integra o elenco do es-
petáculo “Nine, Um musical

Felliniano”, no teatro Porto Se-
guro, em São Paulo.

Caravana
Os principais programas da

Rede TV! já se preparam para
uma maratona em Campos do
Jordão, em São Paulo, com gra-
vações e edição ao vivo nesta
temporada de inverno. “Chega
Mais”, da Renata Kuerten, deve-
rá abrir os trabalhos.
Jornalismo e entretenimento

A partir de agosto, por meio
da entrada de um novo progra-
ma nas manhãs de sábado, com
exibição das 9 às 12 horas, a
Globo irá aumentar de maneira
bem importante a sua carga de
“ao vivo” na grade diária. A Globo
ainda não definiu o título, mas
sabe-se que o programa será
um apanhado de jornalismo e
entretenimento, com equipe
montada: André Marques, Ana
Furtado, Cissa Guimarães,
Tiago Leifert, Patrícia Poeta e
Zeca Camargo. Já são chama-
dos internamente de “Sexteto
Fantástico”.

Bonita homenagem

Na edição da última segun-
da do “Máquina da Fama”, no
SBT, Patricia Abravanel (foto de
Leonardo Nones) recebeu dois
artistas gaúchos que homena-
gearam a dupla “João Paulo &
Daniel”. Como curiosidade, um
dos cantores, Jonathan, que in-
terpretou João Paulo, é deficien-
te visual e já se apresentou in-
clusive com o próprio Daniel em
um show.

Tudo certo
Na Globo, está confirmada a

gravação de uma nova leva de

episódios do “Tá no Ar” a partir
do mês de outubro. Roteiristas,
direção e elenco já foram infor-
mados pela emissora e aguar-
dam apenas o toque de reunir.
Mas a exibição ocorrerá somen-
te no primeiro trimestre de 2016,
em dia e horário ainda a serem
definidos.

Despedida
Para o espectador que se

acostumou a acompanhar a Liga
dos Campeões pela ESPN, a
final do último sábado, entre
Barcelona e Juventus, deixará
saudades. É que depois de 25
anos investindo nesse impor-
tante torneio, a emissora fez sua
última transmissão, em grande
estilo, movimentando mais de
vinte profissionais. No sistema
pago, a partir da próxima tempo-
rada, a exclusividade pertencerá
ao canal Esporte Interativo, da
Turner.

Nova função

Após o fim do “Muito Show”,
Iris Stefanelli (foto de Fernanda
Simão) passa a apresentar o
“Te Peguei”, formato de
pegadinhas que antecede o “Me-
lhor pra você”, na Rede TV!.  Com
a chegada de Iris, o programa
terá novas abertura e vinhetas.
Ana Paula Barros segue fazen-
do as narrações.

Preferência
Ivan Moré, do “Esporte Espe-

tacular”, segue disparado como
candidato principal a substituir
Tiago Leifert na apresentação
do “Globo Esporte - SP”. Uma
torcida que se observa principal-
mente na equipe do esportivo

diário. Somente uma grande “ze-
bra”, entendem os colegas, po-
derá alterar esse quadro.

Bela mistura
Olha essa: a Telemicro, ca-

nal 5 da República Dominicana,
está exibindo, e com algum su-
cesso, a novela “Dona Xepa”, a
que foi produzida pela Record.
Acontece que na apresentação
do elenco, aparecem os nomes
do pessoal que fez a primeira
versão, na Globo. Por exemplo:
Ângela Leal aparece como Yara
Cortes. Certamente pegaram da
Wikipédia.

Clique

Eline Porto e Maria Flor (foto
de João Miguel Júnior) “clicadas”
nos bastidores de “Sete Vidas”
na Globo. A novela fica no ar até
julho e logo depois dará lugar a
“Além do Tempo”.

Nova atração
A Rede TV! confirma para

julho a estreia do novo progra-
ma de João Kleber, na faixa das
21 ou 22 horas, que ainda não
tem um título definido. Toda a
equipe de produção, sob a dire-
ção de Ocimar de Castro, já está
em plena atividade.

Descanso
A tendência é que Andrea

Beltrão e Fernanda Torres fi-
quem um bom tempo fora do ar
na Globo, após o fim de “Tapas
& Beijos”. Este necessário des-
canso de imagem é visto como
ideal, porque o programa sem-
pre esteve muito em cima de
suas protagonistas. Quanto aos
demais, estão todos liberados
e poderão ser chamados ime-
diatamente para novos traba-
lhos.

MALHAÇÃO
(GLOBO – 17h30)

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

Segunda-feira – Edgard con-
segue disfarçar a ligação de
Cobra para Heideguer e
Lucrécia. Gael e Karina se preo-
cupam com Cobra. Sol recebe
uma ligação para participar do
programa Altas Horas. Gael
anuncia que treinará Karina.
Todos apoiam Lucrécia, que
acredita que Jade foi sequestra-
da por Cobra. Heideguer mostra
a Duca e Gael uma gravação de
Lobão e Cobra sobre o esque-
ma de apostas e insinua que a
luta será anulada. Duca duvida
que Cobra tenha entregado a
luta. Pedro pensa em desistir da
música e Nando o aconselha.
Edgard convida Henrique para
voltar à Ribalta. Nando sugere
que Sol cante uma música de
Pedro no Altas Horas. Juvenal
avisa a Heideguer que encon-
trou o carro do advogado. Jade e
Cobra veem uma casa no meio
da mata.

Segunda-feira  – Miguel se
despede de Joaquim e Lígia se
emociona. Júlia descobre que
Luzia está viva e não mantém
contato com Cida. Isabel acon-
selha Lígia a esquecer Miguel.
Luís, Júlia e Felipe decidem
voltar a falar com Luzia. Esther
apresenta a ONG para Antônio,
que se sensibiliza com o proje-
to. Virgínia anuncia que está
grávida e Iara vibra. Luís co-
menta com Isabel que quer
contar sobre sua relação para
os filhos. Esther chega de via-
gem e repreende Luís por ter
socorrido Laila. Durval beija
Marlene. Elisa sai novamente
com o fotógrafo. Guida aconse-
lha Marlene e diz que se preo-
cupa com Bernardo. Luzia se
comove com a presença de
Luís, Felipe e Júlia e entrega
aos três os diários de Catarina,
mãe de Miguel.

Terça-feira – Júlia, Luís e
Felipe vão à casa de Miguel,
mas Lauro avisa que o amigo
já está no aeroporto. Vicente se

Segunda-feira – Benjamin
finge não se importar quando
Ximena lhe pergunta sobre o
suposto casamento de Grego e
Mari. Cícero não aceita o convite
de Isolda para ser presidente da
Associação de Moradores.
Paulucha diz a Eva que algumas
pessoas na comunidade pen-
sam que Mari está grávida. Ben-
jamin pede desculpas a Mari por
ter passado a noite com Margot,
mas ela não o perdoa. Benjamin
pede que Margot se afaste de
sua vida. Mari revela na frente de
toda a comunidade que não se
casará com Grego.

Terça-feira – Com raiva, Gre-
go exige que todos vão para suas
casas e que o comércio não abra.
Benjamin joga as roupas de
Margot pela janela. Eva aconse-
lha Mari a se afastar de Paraisó-
polis, temendo uma represália
de Grego. Margot jura a Patrícia
que se vingará de Benjamin.
Soraya manda Gabo demitir
Margot. Mari aceita a proposta de
Tomás e vai para um hotel com
Danda. Grego procura por Mari.
Margot conversa com Danda no
bar do hotel e fala de Benjamin,
sem reconhecer a irmã de Mari.
Soraya flagra Grego ameaçando
Benjamin.

Quarta-feira  – Soraya per-
gunta a Benjamin o que Grego
queria com ele. Tomás afirma a
Mari que quer conhecê-la me-
lhor, e Clarice estranha o com-
portamento do marido. Grego
reclama a ausência de
Paulucha. Sabão cobra de
Jurandir o aluguel atrasado.
Júnior conta a Soraya que apre-

enderam o carro de Armadinho
por falta de pagamento. Júnior
se sente indignado ao saber
por Soraya que Melodia pas-
sou a ser sua chefe. Soraya
descobre que Grego é chefe da
comunidade. Grego manda
Raul cobrar de seus devedo-
res. Mari ouve quando Margot
pergunta a Benjamin se ele
sente pena da menina.

Quinta-feira – Mari e Margot
dispensam Benjamin. Soraya
confessa a Patrícia que pensa
em acabar com Grego. Izabelita
não reconhece Dílson. Gabo
pede a Soraya que esqueça
Grego. Benjamin insiste em
falar com Grego, apesar do
conselho de Ximena para não
procurá-lo. Claudete diz a
Ximena que o pai quer se livrar
de Raul. Benjamin avisa a Gre-
go para ficar longe de sua famí-
lia. Benjamin descobre que
Raul trabalha para Grego.
Margot fica sabendo que
Danda é irmã de Mari. Grego
cobra de Patrícia o favor que ela
lhe deve.

Sexta-feira  – Patrícia fica
surpresa quando Grego lhe diz
que deseja se tratar. Benjamin
não acredita que Gabo tenha
demitido Raul. Grego surpre-
ende Mari no hotel e afirma que
deseja mudar por ela. Lindomar
conta para Jurandir que se inte-
ressou por Patrícia. Paulucha
agradece a Izabelita por ela ter
pago o aluguel que estava atra-
sado. Gabo chama a atenção
de Margot por seu atraso e de-
manda à arquiteta um projeto
para reerguer o Centro Cultural
de Paraisópolis. Soraya pede a
Melodia para marcar um en-
contro com Grego.

Sábado  – Mari afirma a To-
más que Grego descobriu seu
paradeiro. Clarice vê Tomás
com Mari e deduz que ela é
amante do marido. Izabelita tem
uma ausência e não reconhe-
ce Benjamin. Tomás conta para
Benjamin que Clarice o expul-
sou de casa porque pensa que
Mari é sua amante. Ximena
comenta com Grego sobre a
forma como Jávai está se
infiltrando na comunidade.
Soraya oferece dinheiro a Gre-
go para se afastar de Benja-
min. Grego passa mal ao co-
mer um peixe oferecido por
Soraya.

incomoda com as perguntas de
Luísa sobre seus sentimentos
por Lígia. Rosa e Ideílson ali-
mentam a desconfiança de
Aníbal sobre o suposto preten-
dente de Guida. Isabel conversa
com Lauro. Laila questiona Lí-
gia sobre sua relação com
Miguel. Eriberto sofre com o fale-
cimento de Elíseo e Renan apoia
o amigo enquanto Marta toma
as providências funerárias. Bran-
ca flagra Luís e Isabel se beijan-
do. No aeroporto, Júlia e Felipe
conseguem atrair a atenção de
Miguel e revelam que Luzia está
viva.

Quarta-feira – Miguel se
nega a ficar com os diários da
mãe e embarca em seu voo para
a Espanha. Júlia decide guardar
os escritos de Catarina. Luís afir-
ma a Branca que está com Isa-
bel. Pedro viaja para o Rio de
Janeiro a trabalho. Branca ma-
nipula os filhos contra Luís. Júlia
se preocupa com a segurança
de Felipe em seu novo trabalho.
Isabel avisa a Luís que o
envolvimento dos dois foi notici-
ado no jornal. Bernardo comen-
ta com Elisa que acredita que
Marlene esteja saindo com al-
guém. Isabel é provocada por
uma ouvinte em seu programa
de rádio. Durante o jantar de
aniversário de Luís e Laila, Pedro
provoca Felipe e os dois aca-
bam se desentendendo. Laila
questiona Pedro sobre suas
escolhas.

Quinta-feira  – Pedro se des-
culpa com Esther e Luís, que
leva o irmão até em casa. Júlia
tenta acalmar Felipe. Irene sofre
para conciliar as responsabili-
dades do trabalho e da materni-
dade. Luís aconselha Pedro a
lutar pelo que realmente deseja.
Luís pega Sofia e Luca na escola
sem avisar Branca. Lígia acon-
selha Irene. Júlia incentiva Elisa
a confiar mais em si mesma.
Luísa se incomoda ao encontrar
Lígia na casa de Vicente. Luís
tenta conversar com os filhos
sobre Isabel, mas Branca inva-
de a casa do ex-marido e resga-
ta as crianças à força. Júlia e
Felipe tentam falar com Lígia
sobre os diários de Catarina,
mas a escritora evita saber de
Miguel. Isabel decide deixar seu
programa na rádio. Elisa revela
ao fotógrafo que é virgem.
Bernardo flagra Durval com Mar-
lene.

Sexta-feira  – Marlene expli-
ca a Bernardo que Durval está se
tratando e confessa que pensa
em lhe dar uma nova chance.
Pedro comunica a Vicente que
decidiu voltar para o Rio de Ja-
neiro. Isabel informa à produtora
da rádio que deixará o progra-
ma. Luís consulta um advogado
sobre sua separação. Marlene
conta a história de sua gravidez
para Lígia e acaba desabafando
com a escritora sobre Durval.

Elisa conta para Júlia que gos-
tou de sua primeira vez com o
fotógrafo. Laila aconselha
Bernardo a ficar atento com
Durval. Irene volta atrás e assu-
me que precisa priorizar sua fi-
lha em relação ao trabalho. Júlia
admira o trabalho de Felipe.
Lauro, embriagado, questiona a
situação de Lígia e Miguel. Pedro
conversa com Taís e declara que
lutará por Júlia.

Sábado  – Felipe conta para
Júlia que passará um mês na
África a trabalho. Pedro pede aju-
da a Estevão para transferir seus
estudos de volta para o Rio de
Janeiro. Eriberto conclui as ceri-
mônias fúnebres de seu pai com
o apoio de Renan. Esther suge-
re que Luís apresente Isabel para
seus filhos. Elisa convida Júlia e
Bernardo para acompanhá-la a
um evento. Lígia e Vicente pas-
sam um tempo juntos com Joa-
quim. Taís aconselha Luísa a
repensar sua decisão de abrir
mão da bolsa de estudos em
Londres. Elisa vê Renato beijan-
do outra mulher e Bernardo a
apoia. Ideílson sugere que Aníbal
se declare para Guida. Isabel
janta com Luís e as crianças,
mas Sofia implica com a namo-
rada do pai. Durval afirma a Mar-
lene que se reaproximará de sua
filha. Lígia e Irene passeiam com
Dora, sem perceber que são
observadas por Diana.

Terça-feira  – Cobra e Jade
decidem se abrigar na casa aban-
donada. Pedro lamenta com
Karina sobre seu futuro na músi-
ca. Duca afirma a Gael que Cobra
lutou de verdade. Germano des-
confia de Lobão e questiona Nat
sobre seu suposto namorado.
Karina aceita a sugestão de
Delma para melhorar o ânimo de
Pedro e liga para Vicki. Quitéria
se preocupa com Cobra. Todos
aguardam para ver a participa-
ção de Sol no programa Altas
Horas. Os capangas de
Heideguer procuram por Jade e
Cobra. Vicki chega à Ribalta e
Bianca se irrita com Karina. Jade
e Cobra não percebem que es-
tão sendo observados.

Quarta-feira  – Jade tem um
mau pressentimento. Vicki con-
vida Rominho, Luka e Paula para
montar uma nova banda, e Karina
desconfia dos planos da meni-
na. Um homem observa Jade e

Cobra dormindo. Sol canta a
música de Pedro no programa
de TV e todos se emocionam.
Pedro decide retomar sua banda
com Sol. Bianca se incomoda
com a volta de Vicki por causa de
João. Cobra decide deixar Jade
na casa e sair para procurar co-
mida. Edgard consegue falar com
Cobra e tranquiliza Quitéria.
Lucrécia sofre por Jade. Os ca-
pangas de Heideguer encontram
as sandálias de Jade na mata.

Quinta-feira  – Henrique en-
frenta Heideguer e pergunta se o
pai é crimonoso. Cobra lê uma
notícia sobre o suposto seques-
tro de Jade. Pedro promete a
Delma que conciliará a música
com os estudos. No Aquazen,
Karina, Pedro, Bianca e João se
divertem. Haroldo observa Co-
bra e Jade. Edgard revela a ver-
dade sobre Heideguer para Gael
e insiste para que ele fale com
Quitéria. Duca se incomoda ao
ver Bianca e João juntos. Roberta
se diverte com os meninos na
piscina. Edgard insinua para
Lucrécia que Jade fugiu com

Cobra. Juvenal encontra a casa
abandonada e se prepara para
abordar Cobra e Jade. Gael vai
ao encontro de Quitéria. Haroldo
surpreende Jade e Cobra, e afir-
ma que os ajudará a se escon-
der de Juvenal.

Sexta-feira  – Haroldo des-
pista Juvenal e os demais ca-
pangas de Heideguer. Haroldo
confessa que estava espionan-
do Jade e Cobra, mas diz que
quer ajudá-los. Quitéria faz reve-
lação surpreendente a Gael.
Lucrécia comenta com
Heideguer que acredita que
Edgard esteja em contato com
Cobra. Cobra desconfia de
Haroldo. Edgard e Quitéria ten-
tam convencer Gael de que
Heideguer é um criminoso. Sol
se despede de sua banda e
assume que fará carreira solo.
Gael confirma que Heideguer
está escondendo informações
da polícia. Peixoto avisa a
Heideguer que descobriu que
seu carro foi encontrado. Gael
conversa com Dandara sobre
revelação de Quitéria.

Taís aconselha Luísa a repen-
sar sua decisão de abrir mão da
bolsa de estudos em Londres.

Tomás conta para Benjamin que
Clarice o expulsou de casa por-
que pensa que Mari é sua aman-
te.


