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• Glória Perez segue com
os preparativos de uma sinop-
se de novela para a faixa das 21
horas da Globo. Um trabalho
com direção de Mauro Men-
donça Filho. 

• A direção da Record co-
memora os excelentes regis-
tros de audiência da novela “Os
Dez Mandamentos”. É o sim-
ples resultado de um trabalho
bem feito.

• Lucas Lucco esteve no
Projac, para experimentar o seu
figurino. O cantor, conforme
anunciado pela Globo, partici-
pará da próxima temporada de
“Malhação”.

• O “Chega Mais”, da Rede
TV!, vai mexer no roteiro e in-
cluir brincadeiras sobre outros
países. A ideia é levar a atração
a outras nações de língua por-
tuguesa.

• Alex Escobar passa a for-
mar dupla com Glenda
Kozlowski no “Esporte Espeta-

cular” da Globo, aos domin-
gos. Ivan Moré passa para o
“Globo Esporte” – SP.

• A Record trabalha com
duas possibilidades para
apresentar a próxima “Fazen-
da”. A primeira é o Gugu. E se
ele não aceitar, Luiz Bacci
será convidado.

• A Globo decidiu anteci-
par a renovação de contrato
do apresentador do “Vídeo
Show”, Otaviano Costa, que
venceria em setembro. Seu
trabalho vem agradando.

• Um jornal bem descon-
traído, sob o comando de
Caco Rodrigues, poderá ser
uma das novidades da Rede
TV!. O piloto já está gravado e
em fase de negociação. 

• Eriberto Leão e Marcelo
Serrado têm seus nomes re-
servados para “Velho Chico”,
novela global na fila das 18
horas, que terá direção de
Rogério Gomes.

Bom sinal
A Rede TV! deu início a um

trabalho que visa mudar a cara
da emissora, contratando no-
mes como Mariana Godoy,
Mauro Tagliaferri, Celso
Zucatelli, Edu Guedes, Mariana
Leão e Luciano Faccioli. Tudo
isso com vistas a dar um gan-
ho de qualidade. E o “Teste de
Fidelidade”, do João Kleber,
foi a primeira vítima desta nova
filosofia de trabalho. O próxi-
mo programa dele, anunciado
para as noites de domingo,
obedecerá a uma linha com-
pletamente diferente. Tudo
caminha para uma revista ele-
trônica de duas horas de dura-
ção, com show de calouros.
Haverá ainda um quadro de
humor, porque o João  preten-
de resgatar seu lado comédia,
e um outro de apelo emocio-
nal.

Caras novas
“Velho Chico”, novela das

18 horas que estreia em 2016
na Globo, terá lançamentos no
seu elenco, até para os papéis
principais. É um desejo da sua
equipe. A proposta agora pas-
sa a depender de um sinal ver-
de da casa, devido à prioridade
de movimentar os já contrata-
dos.

Exportação

A novela “Os Dez Manda-
mentos” da Record, será exibi-
da também em Angola. Para
fazer o trabalho de promoção
naquele país, já foram escala-
dos os atores Gabriela Durlo
(foto) e Daniel Aguiar.

Aquecimento
A chegada de Giovanna

Ewbank ao “Vídeo Show”, da
Globo, pode ser analisada como
um indicativo de que ninguém
quer ser pego de surpresa se a
Mônica Iozzi vier a deixar o pro-
grama. Portanto, ritmo de aque-
cimento para a bancada.

Para onde vai?
A grande dúvida sobre a pro-

gramação da Record, de como
vai ficar após a estreia da Xuxa,
em agosto, é onde irá parar o
“Repórter Record Investigação”,
do Domingos Meirelles. Até ago-
ra ninguém se manifestou e tra-
ta-se de um dos melhores pro-
dutos do jornalismo da emisso-
ra atualmente em cartaz. Em-
purrar para a meia-noite sim-
plesmente será a mesma coisa
que empurrar com a barriga.
Desprestígio.

Data fechada

A Globo fixou para o dia 13 de
julho a data de estreia de “Além
do Tempo”, novela de Elizabeth
Jhin, que substituirá “Sete Vi-
das” na faixa das 18 horas. As
gravações seguem em um rit-
mo bem interessante. Na foto-
grafia de Fábio Rocha, as atrizes
Alinne Moraes e Louise Cardo-
so nos bastidores de sta nova
produção.

Lançamento
Está previsto para os próxi-

mos meses, pelo canal pago
ESPN, o lançamento do filme

sobre Osmar Santos, um dos
maiores nomes da nossa narra-
ção esportiva. A informação é
que se trata de um trabalho emo-
cionante, com depoimentos de
amigos muito próximos dele,
como Fausto Silva, Joseval Pei-
xoto e Juarez Soares, além de
pessoas que o ajudaram no dia
de seu acidente.

Participação especial
Beto Marden começou a gra-

var participação especial em
“Cúmplices de um resgate”, a
próxima novela do SBT. Vai como
um mestre de cerimônias de um
festival de bandas, em cenas
dos primeiros capítulos. O con-
vite partiu de Ricardo Mantoanelli,
que dirigiu Marden no “Ídolos”,
“Astros” e “Se Ela dança eu dan-
ço”.

Dançando

Carlinhos de Jesus foi um
dos convidados especiais do
programa de Sabrina Sato no
sábado passado, na Record. E
como não poderia deixar de ser,
tirou a apresentadora para dan-
çar, conforme mostra a foto de
Edu Moraes.

Assédio interno
O trabalho durante a cobertu-

ra da tragédia no Nepal rendeu
pontos importantes para Carol
Barcellos e Clayton Conservani
na Globo. Algo que se estendeu
aos demais integrantes da equi-
pe do “Planeta Extremo”. Produ-
tores e cinegrafistas estão sen-
do disputados por outras produ-

ções da emissora.
De volta

Paolla Oliveira (foto de Fábio
Rocha) volta às novelas em
“Além do Tempo”, próxima das
18 horas na Globo, após fazer
sucesso da série “Felizes para
sempre?”. Melissa é a sua per-
sonagem, vilã da história. 

Regressiva
Devido ao Jogos Panameri-

canos de Toronto, em Julho, o
“Programa da Tarde” ficará um
tempo sem exibições na Record.
Não será apresentado de 13 a
17 e também nos dias 21, 23 e
24. Depois disso, resta saber
como vai ficar. Segundo setores
importantes da emissora, o pro-
grama acaba.

Só dá ele
Alexandre Avancini marcou

para o dia 19 de setembro o en-
cerramento das gravações de “Os
Dez Mandamentos”. Após finali-
zar a novela, irá se dedicar quase
que  imediatamente à direção do
filme sobre a vida de Edir Macedo,
mas sem descuidar da próxima
novela bíblica da Record, “Josué 
e a Terra Prometida”. 

Procura de locações
Profissionais da Globo liga-

dos ao diretor Vinícius Coimbra
continuam à procura de loca-
ções na patagônia argentina para
gravações de “Ligações Perigo-
sas”. O Uruguai também rece-
berá a visita da equipe. A série
terá no elenco Patrícia Pillar e
Selton Mello, entre outros. 

Segunda-feira – Gael re-
vela o segredo a Karina e
Bianca e conta a elas que
Heideguer não tem um bom
caráter e está fazendo mal à
Cobra. Heideguer consegue
despistar Peixoto e exige que
Henrique vigie Edgard. Gael e
Duca confrontam Heideguer,
que tenta manter a calma.
Karina afirma a Bianca que
precisa fazer algo para ajudar
Cobra. Haroldo dá sinais de
perigo a Cobra. A pedido de
Quitéria, Edgard avisa a Gael
o paradeiro de Cobra e Jade.
Cobra encontra os túmulos
dos pais e da esposa de
Haroldo no meio da mata e
desconfia ainda mais do ra-
paz. João e Bianca hostilizam
Henrique, que é defendido por
Edgard. Gael e Duca combi-
nam de ir atrás de Cobra, e
Karina ouve. Cobra inventa
para Clóvis que é parente de
Haroldo. Karina e Pedro se

Segunda-feira  – Vicente
esquece que havia marcado
um compromisso com Luísa.
Luca conta para Branca que
conheceu Isabel, e Sofia o re-
preende. Renan presenteia
Eriberto com seu relógio de
família. Luísa comunica a
Vicente que decidiu aceitar a
bolsa de estudos em Londres.
Um mês se passa. Irene acon-
selha Lígia a dar uma nova
chance para Vicente. Escondi-
da, Diana observa Irene com
Dora. Pedro volta para o Rio de
Janeiro. Isabel apoia Luís, que
se prepara para a audiência
com Branca. Durval conta a
Marlene que está se
reaproximando da filha.
Ideílson comenta com Rosa
que Aníbal ficou magoado com
Guida. Laila alerta Esther para

Segunda-feira  – Ximena ob-
serva Soraya saindo do restau-
rante e encontra Grego desacor-
dado. Paulucha desconfia de que
Grego está intoxicado. Raul pro-
põe para Timbó que compre
imóveis em Paraisópolis em
nome de uma empresa france-
sa. Cícero descobre que a irmã
estourou o limite de seu cartão
de crédito. Gabo pergunta a Ben-
jamin o que o sobrinho e Grego
têm em comum. Tomás exami-
na Grego e descobre que o so-
brinho de Paulucha foi envene-
nado. Armandinho encontra
Danda no hotel, finge que é um
indiano rico e a convida para
jantar. Jávai convoca Máximo a
fazer um trabalho para ele em
troca de sua dívida. Máximo as-
salta uma joalheria e faz Soraya
refém. Mari consegue nocautear
Máximo.

Terça-feira  – Mari não iden-
tifica Máximo, que é levado desa-
cordado pela polícia. Soraya tra-
ta Mari de forma arrogante e não
a agradece por ter salvado sua
vida. Ximena substitui Grego e é
desafiada por Sereno. Soraya
convida Mari para trabalhar para
ela. Natasha conta a Paulucha
que Tomás é pai de Mari. Clarice
avisa aos filhos que ela e Tomás
estão separados. Ximena des-
cobre que o restaurante japonês
onde Grego almoçou com Soraya
foi fechado. Ximena desconfia
de Gabo e manda Raul avisar ao
ex-patrão que Grego está morto.
Mari chega à casa de Soraya
para trabalhar como segurança
de seus filhos.

Quarta-feira  – Melodia e Olga
ficam surpresas ao saber que
Mari irá trabalhar para Soraya.
Gabo se aproxima de Ximena
para conseguir informações
sobre Jávai. Lindomar chora ao
saber do estado de Grego. Ben-
jamin acusa Soraya de querer
internar Izabelita para comandar
a Pilartex. Ximena avisa a

o perigo de reaproximar Lúcia
de seu filho sem o consenti-
mento dos dois. Olívia precisa
deixar Léo novamente com
Arthurzinho e Iara. Pedro procu-
ra Júlia.

Terça-feira  – Pedro se de-
clara para Júlia. Iara afirma a
Arthurzinho que cuidará de Léo.
Júlia confessa a Elisa que ficou
sensibilizada com o discurso de
Pedro. Marlene conversa com
Bernardo sobre Durval. Eriberto
desabafa com Renan sobre
Marta. Felipe descobre que
Pedro procurou Júlia e confronta
o irmão. Lauro afirma a Isabel
que prefere não vender o aparta-
mento dos dois. Elisa tem uma
tontura e pede segredo a
Bernardo. Rosa pensa em uma
forma de reaproximar Aníbal de
Guida. Isabel confessa a Lígia
que não tem certezas sobre sua
vida com Luís. Luís se divorcia
oficialmente de Branca. Vicente
beija Lígia. Virgínia surpreende
Arthurzinho com Léo. Sérgio re-
vela a Irene que Diana voltou
atrás e não entregará Dora para
adoção.

Quarta-feira – Irene se de-
sespera com a possibilidade de
se afastar de Dora. Iara e
Arthurzinho conseguem disfar-
çar, e Virgínia se encanta com
Léo. Vicente se despede de

Luísa, que embarca para Lon-
dres. Isabel e Lígia apoiam Irene.
Esther se aproxima de Eriberto.
A assistente social confirma a
Irene que Diana não quer abrir
mão de Dora. Lígia diz a Vicente
que se precipitou em beijá-lo.
Luís leva Isabel para uma via-
gem-surpresa. Felipe embarca
para a África. Esther apresenta o
trabalho da ONG para Antônio e
revela que o projeto é de Lúcia.
Irene pede para conversar com
Diana.

Quinta-feira  – Diana não
cede à pressão de Irene e Lígia.
Antônio recebe mal a iniciativa
de Esther e vai embora da ONG.
Léo fica doente, e Arthurzinho e
Iara o levam a um posto de saú-
de. Renato humilha Elisa duran-
te uma sessão de fotos. Marlene
e Durval se beijam. Rosa co-
menta com Guida que Aníbal
está saindo com uma moça.
Bernardo apoia Elisa e acaba
beijando a menina. Virgínia en-
contra uma mamadeira no carro
de Arthurzinho. Laila pede ajuda
financeira a Luís e Esther.
Bernardo conversa com Pedro
sobre Elisa. Na audiência, Irene
perde a guarda de Dora para
Diana. Esther revela para Lúcia
que o empresário que pensava

em investir na ONG era Antônio.
Irene sofre ao entregar Dora para
Diana.

Sexta-feira  –ália e Lígia con-
versam sobre Irene. Esther pede
que Lúcia a perdoe. Bernardo
prepara um presente para Elisa.
Pedro e Luís se preocupam com
Bernardo. Irene desabafa com
Lígia e Vicente. Luís conta a Laila
sobre o interesse de Bernardo
em Elisa. Elisa evita Bernardo.
Branca e Luís discordam sobre
o comportamento de Sofia.
Bernardo escuta uma conversa
entre Laila e Júlia. Durval tenta
conversar com Bernardo. Pedro
liga para Júlia. Bernardo deixa a
casa de Marlene.

Sábado  – Pedro e Júlia com-
binam de ir à procura de
Bernardo. Durval consola Marle-
ne. Lígia e Vicente conversam.
Pedro liga para Marlene. Elisa
conversa com Laila sobre
Bernardo. Pedro e Júlia encon-
tram Bernardo, e os três conver-
sam. Marlene desabafa com
Guida sobre o sumiço de
Bernardo. Pedro conta a Marle-
ne que fez uma proposta a
Bernardo e aguarda uma res-
posta. Júlia é surpreendida com
a presença de Miguel ao chegar
em casa.

escondem na mala do carro de
Gael.

Terça-feira  – Gael e Duca
iniciam sua busca por Cobra e
Jade, sem saber que Pedro e
Karina estão escondidos na
mala do carro. Heideguer ofere-
ce mais dinheiro a Juvenal para
encontrar os jovens. Haroldo
incentiva Jade a usar os perten-
ces de sua falecida esposa. Gael
surpreende Karina e Pedro em
seu carro. René e Dandara con-
tam para Delma que Pedro foi
com Karina atrás de Cobra.
Heideguer pede que Henrique
deixe tudo preparado para o caso
de precisar fugir do país. Cobra
afirma que ama Jade e pensa
em casar com a moça. Haroldo
aproveita a ausência de Cobra e
convence Jade a fazer uma sur-
presa para o namorado. Quitéria
procura Lucrécia.

Quarta-feira  – Haroldo in-
venta desculpa para Cobra so-
bre o sumiço de Jade. Quitéria e

Edgard contam a verdade sobre
Heideguer para Lucrécia, que
os expulsa de sua casa. Gael e
Duca decidem passar a noite na
estrada e Delma se desespera.
Haroldo sabota Cobra. Lucrécia
desconfia de Heideguer.
Haroldo prende Cobra e avisa
ao lutador que se casará com
Jade, que continua sumida.
Henrique descobre que Gael foi
atrás de Cobra e avisa a
Heideguer. Lucrécia procura
Edgard. Edgard pressiona
Henrique a revelar a verdade
sobre o pai. Haroldo fala de Jade
para Cobra.

Quinta-feira  – Henrique acu-
sa Edgard de usá-lo para conse-
guir informações sobre
Heideguer e decide deixar a Ri-
balta. Lucrécia pede perdão a
Quitéria e afirma que acredita na
inocência de Cobra. Heideguer
e Gael continuam a busca por
Cobra. Henrique reflete sobre
as atitudes de seu pai. Karina
adapta a foto de Cobra.vClóvis
afirma que viu o rapaz e que ele
afirmou ser parente de Haroldo.
Cobra consegue se livrar das

amarras, luta contra Haroldo e
ajuda Jade. Henrique vasculha
o computador de Heideguer e
entrega a Edgard e Dandara as
provas contra o pai. Gael encon-
tra a casa de Haroldo. Cobra e
Jade encontram a chave da por-
ta, mas Haroldo consegue im-
pedir que Cobra saia.

Sexta-feira – Jade defende
Cobra de Haroldo, mas o lutador
começa a ficar fraco. Dandara
avisa a Peixoto sobre as provas
contra Heideguer. Gael, Duca,
Karina e Pedro ajudam Jade e
Cobra. Heideguer e seus capan-
gas impedem que Gael leve
Cobra para o hospital. Henrique
liga para Heideguer ao lado de
Peixoto, Dandara, Delma,
Lucrécia e Edgard. Heideguer
ameaça Jade. Cobra, reunindo
suas últimas forças, consegue
defender a namorada. A polícia
chega ao local, mas Heideguer
consegue fugir. O médico infor-
ma a Jade, Gael e Karina que
fará o possível pela recuperação
de Cobra. Com a ajuda de
Henrique, Peixoto prende
Heideguer.

Lindomar que ninguém pode
saber sobre Grego, porque ele
corre risco de morte. Soraya se
surpreende ao saber que Mari
é de Paraisópolis. Danda e
Armandinho desconfiam um do
outro e pedem a Claudinei que
levante informações. Mari ofen-
de Soraya e avisa que não tra-
balhará para ela.

Quinta-feira  – Claudinei re-
vela a Danda que Armandinho
era o dono do anel que ela
engoliu. Os filhos de Soraya
comemoram ao saber que Mari
trabalhará como sua seguran-
ça e a jovem fica sem resposta.
Benjamin avisa a Ximena que
não sabe quem tentou matar
Grego. Paulucha se dá conta
de que Máximo não apareceu
em casa. Natasha chantageia
Tomás, ameaçando contar a
Clarice sobre Mari. Danda
mostra a Armandinho o anel
que era dele, revelando que
sabe quem ele é. Tomás alerta
a Paulucha que Grego precisa
ir para o hospital. Raul conta a
Gabo que Grego foi para o hos-
pital. Tomás avisa a Paulucha
que Grego entrou em estado
de coma.

Sexta-feira  – Benjamin co-
menta com Mari e Lindomar
que Grego corre risco de ser
morto se ficar no hospital, e
sugere levar o chefe da comu-
nidade para um lugar seguro.
Mari pergunta a Benjamin se
ele sabe quem tentou tirar a
vida de Grego. Tomás afirma a
Paulucha que Grego irá se re-
cuperar. Tomás elogia
Paulucha. Lindomar beija Pa-
trícia. Mari aceita trabalhar
como segurança dos filhos de
Soraya. Gabo é rude com Mari
e não a contrata por falta de
experiência. Mari deixa o pré-
dio de Soraya, sem saber que
Benjamin entra no prédio.

Sábado  – Urbana conta a
Izabelita que tentaram matar
Grego. Eva insinua que
Paulucha tem um caso com
Tomás. Ximena avisa a Expe-
dito que ele tem uma semana
para pagar sua dívida. Ximena
aconselha Benjamin a se afas-
tar de Paraisópolis por causa
de Jávai. Clarice consegue li-
bertar Máximo da cadeia, a
pedido de Benjamin. Tomás e
Paulucha se beijam. Soraya
manda Melodia fazer as malas
de Gabo e avisa ao marido que
ele só volta para casa quando
recontratar Mari. Junior manda
Mari se apresentar para o em-
prego. Benjamin procura Jávai.

Soraya manda Melodia fazer as
malas de Gabo e avisa ao marido
que ele só volta para casa quan-
do recontratar Mari.

Marlene desabafa com Guida
sobre o sumiço de Bernardo.


