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Bate Rebate

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

BABILÔNIA
(GLOBO – 21h00)

• Bruno Mazzeo pretende
gravar algumas edições inédi-
tas da “Escolinha do Professor
Raimundo” para exibir no ca-
nal pago Viva, da Globosat.
Ideia em pé.

• Se tudo der certo, o novo
telejornal da Record será rea-
lizado pelo pessoal de São
Paulo. E a ideia é que também
tenha uma mulher na apresen-
tação.

• Leandra Leal, fora do ar
desde “Império”, também está
na lista de possibilidades de
Maria Adelaide Amaral e
Vincent Villari para “Sagrada
Família”, na Globo.

• A Record alterou mais uma
vez a estreia do programa da
Xuxa. Estava marcada para o
dia 3 de agosto, depois muda-
ram para 10, e agora será no
dia 17.

• A Rede TV! trabalha com 9
de agosto, um domingo, para a
estreia do programa de auditó-

rio de João Kleber. Irá ao ar
imediatamente após o
“Encrenca”.

• O “The Voice Kids”, uma
das próximas estreias da Glo-
bo, poderá ser comandado
por uma apresentadora. É
uma possibilidade que tem
sido levantada.

• Ao mercado, a Record
informa que a próxima “Fa-
zenda” terá 78 episódios e
estreia na segunda quinzena
de setembro, com apresen-
tação de Britto Junior.

• Será que a Bandeiran-
tes não poderia diminuir um
pouco a edição do “Master-
Chef”? O programa está pas-
sando de duas horas no ar. E
isso cansa o público.

• Thais Fersoza iniciou os
trabalhos nas gravações de
“Escrava Mãe”, substituta de
“Os Dez Mandamentos” que
estreia em outubro, na
Record. Fará uma vilã.

Fim do “Tapas & Beijos”
A Globo marcou para o dia 8

de setembro a exibição do es-
pecial de despedida do “Tapas
& Beijos”, que acabará por des-
manchar um dos mais harmo-
niosos grupos de trabalho da
TV nos últimos tempos. Fez por
merecer, já em tom de despedi-
da, o sucesso conquistado. “Ta-
pas & Beijos”, em sua quinta e
última temporada, foi um gran-
de acerto da Globo, capaz de
agradar a todos os segmentos
de público. Certamente deixará
saudades, a exemplo de “A
Grande Família”.

Especulando
Já começaram as especu-

lações sobre o elenco da próxi-
ma “Fazenda” na Record. Mara
Maravilha é dada como certa no
programa. Falam ainda que o
repórter da Rede TV!, Franklin
David, será procurado, além da
cantora Simony.

Gelados
Os jurados do global

“SuperStar”, Paulo Ricardo,
Sandy e Thiaguinho, não caí-
ram na graça do público. Até aí
nenhuma novidade. Além dis-
so, muitos estão reclamando
da ausência de humor do trio
atual, algo que sobrava em Ivete
e Fábio Junior, por exemplo,
durante suas intervenções.

Irmã de Zípora

Thais Muller (foto), que não
tem parentesco com Tainá
Muller, de “Babilônia” na Globo,
vive Jerusa na novela bíblica
“Os Dez Mandamentos”, na

Record. É uma das irmãs de
Zípora, interpretada por Giselle
Itié.

Reviravolta
Silvio Santos planeja uma

nova revirada no SBT. Algo que
irá começar ainda este ano para
se completar no começo do pró-
ximo, com reflexos diretos na pro-
dução e programação da emis-
sora. O SBT de hoje tem até au-
diência razoável, mas seu
faturamento está bem distante
do desejado. Há o entendimento
que boa parte dos seus produtos
é absolutamente invendável. Não
têm mercado. É por aí que toda a
mudança deve ter início.

Disponíveis
Em função do modelo adota-

do pelas emissoras de TV, que
hoje prioriza o chamado “contra-
to por obra certa”, já existe a
expectativa de o elenco de
“Josué e A Terra Prometida”,
próxima novela bíblica da
Record, ser recheado de nomes
que irão sair de “Sete Vidas”, “I
Love Paraisópolis” e “Babilônia”,
entre outras da Globo. Os agen-
tes já estão a todo vapor.

Sem parar

Encerrada sua participação
nas gravações de “Partiu
Shopping”, programa exibido
pelo canal pago Multishow,
Monique Alfradique (foto) já se
integrou à equipe de “A Regra do
Jogo”, substituta de “Babilônia”,
na Globo. Na nova novela do
João Emanuel Carneiro, ela fará
par com Bruno Mazzeo.

Inverno
A Rede TV! Já iniciou mais

uma temporada do projeto Inver-
no “40 graus”, direto de Campos
do Jordão (SP). Durante toda a
temporada, várias atrações se
apresentam no espaço monta-
do para esquentar a noite dos
turistas e moradores da região.
O projeto envolve quase todo o
elenco da emissora, com trans-
missões ao vivo.

Longa duração
Na Globo, já existe a disposi-

ção de firmar um contrato longo
com Camila Queiroz, a Angel, de
“Verdades Secretas”. Idem com
Agatha Moreira. Nem poderia ser
de outra maneira, pois tanto uma,
como a outra, mostram muito
talento.

Mais uma

Após pequenas participa-
ções na Globo e no SBT, a atriz
Talita Younan (foto de Michel
Ângelo), de Presidente Pruden-
te (SP), está na novela “Os Dez
Mandamentos”, da Record, onde
vive Damarina. Ela também é
uma das irmãs de Zípora
(Giselle Itié).

Esquisito isso
A Bandeirantes “inventou” um

programa para entrar no ar antes
do “MasterChef” nas terças-fei-
ras. Uma espécie de preparação
a ele. Começou com a Lígia Men-
des, que é uma boa apresenta-
dora e tem maior identificação
com o entretenimento. Depois
colocaram a Marina Machado, do

jornalismo, no lugar. Por quê?
Investindo no esporte

A Rede TV! está praticamen-
te fechada com a Federação
Paulista de Basquetebol para
transmitir o seu campeonato. As
partidas serão exibidas na faixa
esportiva dos sábados. Ainda
dentro desse investimento no
esporte, para as transmissões
das superligas de vôlei mascu-
lina e feminina, e do Circuito Bra-
sileiro de Vôlei de Praia, foi acer-
tada a contratação de Ana Moser.
Ela irá se juntar a William, outro
ex-jogador.

Dupla do bem

Louise Cardoso e Ana Beatriz
Nogueira (foto de Estevam
Avellar) são clicadas em um in-
tervalo de gravação da novela
global “Além do Tempo”, em São
José dos Ausentes, no Rio Gran-
de do Sul. Ana interpreta Emília,
mulher muito sofrida, mãe de
Lívia (Alinne Moraes), e Louise
faz Gema, sua melhor amiga e
mãe de Anita (Letícia Persiles).

É o seguinte:
Silvio Santos voltou a anunci-

ar um “reality show” com ex-ma-
ridos e ex-esposas, que já este-
ve nos planos no SBT e teve
inclusive um piloto gravado, com
direção do Alexandre Frota. Na
ocasião, o programa foi consi-
derado muito bom, mas inviável
comercialmente. Resta saber
agora se, de fato, vai rolar e o que
mudou. Se é que mudou.

MALHAÇÃO
(GLOBO – 17h30)

Segunda-feira  – Gilda
promete obedecer a Grego.
Soraya arma um escândalo
na casa de Patrícia. Natasha
chantageia Tomás, que se
irrita com a menina. Grego e
Soraya ficam juntos. Bruna
procura Mari e conversa com
Eva sobre Tomás. Benjamin
se une a Cícero contra Gre-
go. Ximena identifica o lenço
de Soraya com Grego e con-
ta para Gabo. Gilda vai morar
com Cícero e Rosicler provo-

Segunda-feira – Murilo fica
com Cris para se vingar de
Vinícius. Caio, um fotógrafo de
moda, sugere a Simone fazer
uma sessão de fotos no res-
taurante. Aderbal contrata Luís
Fernando como assessor. Te-
resa garante a Laís que mante-
rá segredo sobre seu namoro
com Rafael. Ivan tem uma con-
versa direta com Sérgio. Wolnei
afirma a Tadeu e Gabi que
mudará de vida se conseguir
sair do abrigo. Alice descobre
que foi Inês quem contou para
Olga sobre o envolvimento de
Murilo com Wolnei. Ivan é deti-
do por ser confundido com um
assaltante e Sérgio consegue
tirá-lo da delegacia. Alice su-
gere morar com Murilo. Murilo
desmarca seu compromisso
com Ariele.

Terça-feira  – Murilo faz um
novo acordo com Ariele. Ivan
agradece Sérgio e o convida
para jantar. Evandro teme a
ligação da Souza Rangel com
os projetos de Aderbal e Inês
garante que acompanhará as
negociações. Regina posa de
modelo para a sessão de fotos
de Caio. Aderbal é hostil com
Maria José. Luís Fernando dis-
tribui presentes para a família e
comemora seu novo emprego.
Diogo se encanta com um pre-
sente de Beatriz. Inês desco-
bre que Beatriz contratou Helô
para assediar Aderbal. Em reu-
nião com Evandro, Beatriz exi-
be imagens íntimas de Inês
com Aderbal.

Quarta-feira  – Inês e

Segunda- feira  – Com o
apoio dos lutadores de sua
academia, Gael e Duca vão
até a Khan, mas Luiz, Lobão
e Nat conseguem fugir. Há
uma passagem de tempo.
Gael promete a Cobra,
Wallace e Karina que os ins-
creverá para o próximo cam-
peonato de muay thai. Jade e
Pedro comemoram suas apro-
vações no vestibular. Jade se
lembra das previsões da ciga-

na e teme que sua faculdade
em outro estado a separe de
Cobra. Cobra decide viajar com
Jade, que lhe propõe casa-
mento. Bianca surpreende
Duca tomando banho na aca-
demia.

Terça-feira  – Bianca e
Duca conversam sobre o pas-
sado, mas Nando os interrom-
pe. Cobra convida Karina para
ser sua madrinha de casamen-
to. Tomtom cria um perfil para
Delma em um site de relacio-
namentos. Lucrécia ajuda Jade
com seu vestido de noiva.
Bianca sonha que está se ca-
sando com Duca. Jade e Co-
bra têm suas festas de despe-
dida de solteiros. Cobra deci-
de realizar um sonho antes de
se casar. Jade tem um surto
de ciúmes ao imaginar o que
Cobra faz em sua despedida
de solteiro e decide invadir a
academia de Gael.

Quarta- feira – Jade se
surpreende ao ver Duca e Co-
bra lutando com o apoio de

Gael. Vicki beija João. Dandara
comenta com René que Delma
entrou em um site de relacio-
namentos e o aconselha a fa-
zer o mesmo. Lucrécia e
Edgard conduzem Jade ao al-
tar juntos. João chega à igreja
com Vicki. René senta-se ao
lado de Delma. Duca confessa
que sonhava em se casar com
Bianca. Luiz e Lobão instalam
câmeras secretas na acade-
mia de Gael. João fica com
Vicki na casa de Gael, sem
saber que Lobão está escondi-
do no local. Bianca e Duca se
declaram um para o outro.

Quinta-feira – Bianca e
Duca voltam a namorar. Luiz e
Lobão instalam câmeras na
casa de Gael. Vicki e João não
conseguem ficar juntos. Nat
chora ao ver as fotos do casa-
mento de Jade e Cobra. Pedro
e Karina sonham com seu futu-
ro casamento. Roberta fica com
Zé. Bianca e João selam sua

amizade. René dança com
Delma. Edgard tenta sondar
com Lucrécia a identidade do
pai de Jade. Cobra e Jade se
despedem de todos e partem
para Belo Horizonte. Bianca e
Duca ficam juntos. Lobão e
Nat veem tudo pelas câmeras
secretas.

Sexta-feira – Nat se inco-
moda ao ver Duca com Bianca.
Edgard aceita morar com
Lucrécia. No site de relaciona-
mentos, Delma conversa com
um homem sem saber que é
René. Nat comenta com Lobão
que está confusa com suas
memórias. João confessa a
Pedro que está apaixonado por
Vicki. Gael diz a Duca que
torce pelo relacionamento dele
com Bianca. Luiz e Lobão se
desesperam quando não en-
contram Nat em casa. Sol apre-
senta Pedro a diretora do clipe
que gravará com sua música.
Nat procura Duca.

ca Danda. Mirela e Claudete
dão um ultimato em Raul.
Izabelita decide comprar o
puxadinho. Gabo e Soraya dis-
cutem. Margot revela para Ben-
jamin que está grávida.

Terça-feira – Mari acusa
Margot de ter engravidado in-
tencionalmente para ficar com
Benjamin. Grego é detido por
policiais. Gabo ameaça Gre-
go e informa que ele continu-
ará preso por ter se envolvido
com Soraya. Gabo e Soraya
declaram seu amor um pelo
outro. Mari termina o namoro
com Benjamin. Ximena des-
confia de que Gabo é respon-
sável pelo sumiço de Grego.
Mari afirma a Eva que, por
causa da gravidez de Margot,
prefere se manter distante de
Benjamin.

Quarta- feira – Eva tenta
convencer Mari a não afastar
de Benjamin. Soraya manda
Mari revistar os funcionários

para descobrir quem roubou
sua pulseira, e ela encontra a
joia na bolsa de Olga. Olga é
demitida e Júnior comemora a
notícia. Gabo faz um acordo
com Jávai para que o bandido
ocupe o lugar de Grego.
Izabelita avisa a Soraya que
ela será avó. Jávai informa a
Ximena que mandará em
Paraisópolis. Ximena conta
para Palucha que Grego su-
miu. Soraya sugere que Mari
engravide de Benjamin.

Quinta-feira  – Mari pede
demissão de seu emprego de
segurança. Soraya comenta
com Júnior que Mari tem uma
personalidade forte. Patrícia
decide deixar de atender
Soraya e se coloca à disposi-
ção para indicar outro profissi-
onal. Paulucha procura Jávai
para saber onde está Grego e
ameaça ir atrás da polícia.
Benjamin, Mari e Cícero resol-
vem falar com Jávai.

Sexta-feira  – Jávai afirma
a Benjamin que não está envol-
vido no desaparecimento de

Grego. Soraya comenta com
Gabo que está insatisfeita com
a gravidez de Margot. Silvéria e
Timbó cobram de Eva o aluguel
atrasado. Soraya procura Mari
em Paraisópolis e pede para
que ela volte a trabalhar como
segurança de seus filhos, lhe
oferecendo um salário maior.
Benjamin se surpreende ao ver
Soraya em Paraisópolis.

Sábado  – Gabo orienta
Raul a descobrir a identidade
do “Cara de Anjo”. Grego con-
segue escapar dos policiais e
surge na casa de Paulucha.
Benjamin leva Soraya para
conhecer Paraisópolis. Grego
avisa a Ximena que foi Gabo
quem tentou matá-lo. Benja-
min comenta com Cícero que
Grego o acusará de atentar
contra sua vida. Soraya pede a
Danda que a ajude a convencer
Mari a trabalhar para ela e a ser
mãe de seus netos. Jurandir
procura Gabo para negociar o
salário de Mari e acaba sendo
expulso da Pilartex. Grego vai
à casa de Soraya.

Beatriz se agridem, e Evandro
fica furioso. Chega o dia da
inauguração da boate de
Beatriz e Aderbal, e Guto
comanda a festa. Inês vai à
casa de Otávio, que se de-
sespera quando Beatriz che-
ga. Clóvis leva Valeska à inau-
guração da boate e Norberto
tenta impedir os dois. Pedro
se interessa por Paula. Guto
tenta expulsar Ivan da boate.
Helô conta para Alice que
Inês esteve na boate com
Aderbal. Evandro e Murilo se
enfrentam.

Quinta-feira  – Alice afas-
ta Murilo de Evandro. Otávio
se preocupa com seus senti-
mentos por Beatriz. Vinícius
admira a revista com o en-
saio de moda estrelado por
Regina. Inês revela para
Evandro o esquema que en-
volve a boate de Beatriz.
Evandro comunica a Beatriz
que se divorciará dela, e Otá-
vio comemora com Inês. Guto
paga Fred por ter assumido a
autoria do vídeo contra Rafael.
Pedro leva flores para Paula.
Carlos Alberto pergunta a
Diogo se ele está traindo
Gabi. Beatriz dá um carro
para Diogo. Murilo agride
Evandro. Beatriz propõe um
negócio a Murilo.

Sexta-feira  – Beatriz
convence Murilo a se unir a
ela contra Evandro. Diogo
combina com Ivan de deixar
seu carro na garagem do pré-
dio do amigo. Tadeu apoia
Gabi em relação a seu pai.
Regina descobre que Diogo
tem um carro em seu nome.
Luís Fernando planeja o pro-
grama de Consuelo e Maria
José questiona se a verba é
da prefeitura de Jatobá. Regi-
na confessa a Paula que ain-
da pensa em Vinícius. Ivan
decide processar os polici-
ais que o prenderam injusta-
mente. Regina segue o carro
de Diogo até o apartamento
de Beatriz.

Sábado  – A emissora não
forneceu o resumo do capítu-
lo.

Gael diz a Duca que torce pelo
relacionamento dele com
Bianca.

Soraya pede a Danda que a
ajude a convencer Mari a tra-
balhar para ela e a ser mãe de
seus netos.

Regina segue o carro de Diogo
até o apartamento de Beatriz.


