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• O ator Bruno Mazzeo
estará de volta às novelas da
Globo, em “A Regra do Jogo”,
substituta de “Babilônia”. Ele
irá interpretar o personagem
Rui.

• Rafaela Mandelli e Paulo
Gorgulho são nomes que es-
tão em contato com
a Record, para a segunda
temporada da série “Conse-
lho Tutelar”.

• Mônica Iozzi também
está sendo cogitada para co-
mandar um novo quadro no
“Fantástico”, da Globo. E
parece que este interesse
também é dela.

• É aguardada a participa-
ção especial de Patrícia
Abravanel no último capítulo
da novela “Chiquititas” no
SBT. A gravação está previs-
ta para dia 22.

• O diretor José Alvarenga
Jr, responsável pela série
“Chapa Quente”, está muito

confiante na realização de
uma segunda temporada na
Globo.

• A Bandeirantes se es-
força para segurar a equipe
do MasterChef para 2016.
Dois dos seus jurados já
têm convites para fazer pro-
gramas solo.

• A temporada do XFC,
na Rede TV! terminou e há
um esforço para se colocar
outro produto no horário.
Como um programa de es-
portes radicais.

• A Eyeworks-Cuatro
Cabezas está renovando o
contrato com a Band por
dois anos, o que assegura
a exibição de produtos
como “CQC” e “A Liga”.

• Alexandre Nero já se
destaca nas gravações de
“A Regra do Jogo” na Globo.
Deixou o Imperador para trás.
Agora é o inescrupuloso
Romero Rômulo.

Desafio
A Record encara como um

desafio encontrar o ator ideal
para protagonista de “Josué e
a Terra Prometida”, a sua pró-
xima novela bíblica. Segundo
se informa, já se concluiu que
depois das pesquisas reali-
zadas, não existe ninguém
no banco de atores da emis-
sora que se aproxime das
características exigidas. Será
necessário alguém de fora.

Mesmice
A febre dos realities tam-

bém invadiu a TV paga. É
como um mercado, que tem
de tudo um pouco, com dis-
puta entre confeiteiros, ban-
das, cantores, ricas fúteis,
competições de sobrevivên-
cia e outras que não levam a
lugar nenhum. Uma onda
avassaladora. Os canais
History e Discovery, que sem-
pre se caracterizaram por
bons documentários, também
entraram nessa.

Assumindo o posto

A atriz Fran Maya (foto de
Munir Chatack) entra na ter-
ceira fase da novela “Os Dez
Mandamentos” na Record.
Ela assume a personagem
Jaque, que vinha sendo inter-
pretada por Rafaela Sampaio.

Debaixo do pano
Um intermediário, como

quem não quer nada, ofere-

ceu o “Pânico” ao SBT. Isso
aconteceu em uma conversa
direta com o vice da emissora,
José Roberto Maciel. Mas todo
mundo sabe que uma transa-
ção desse porte só é possível
via Silvio Santos. Com o con-
sentimento dele ou com ele à
frente do assunto.

PhD em horário
Na Globo já se brinca que

será preciso contratar um PhD
em horário, se existir, para
trabalhar na Olimpíada de
2016. O que se sabe, ainda
sem haver um calendário defi-
nitivo, é que serão inúmeras as
competições e a programação
será interrompida quase o tem-
po todo, desde a manhã até a
noite.

Não sai

Depois da aposta bem-su-
cedida do diretor Maurício Fa-
rias em Dani Calabresa (foto)
para o novo “Zorra”, ela meio
que instantaneamente passou
a aparecer no radar de outras
produções da Globo.  Surgi-
ram, nas últimas semanas,
muitos interessados no traba-
lho da comediante, que che-
gou ao Projac após uma pas-
sagem pelo “CQC” da Band.
Só que a palavra de ordem

dentro do “Zorra” é de que a
“Calabresa é nossa”. E nem
adianta pedir.

Liberada
Substituta de “Mil e Uma

Noites” na Bandeirantes, a tam-
bém turca “Fatmagul” não foi
recomendada para menores de
10 anos. Isto significa que ela
pode ser exibida em qualquer
horário. Tire apenas as
criancinhas da sala.

Está fora
Cissa Guimarães está cum-

prindo seus últimos dias de
“Vídeo Show”, na Globo, onde
apresenta o quadro “Gentem
como a gente”. A apresentado-
ra voltou ao “VS” no dia 6 de
abril para fazer entrevistas com
grandes nomes da televisão,
só que já está de saída. Tudo
porque ela pretende focar seu
trabalho no “É de casa”, novo
programa das manhãs de sá-
bado, que estreia dia 8 de agos-
to.

Além do Tempo

As atrizes Nívea Maria e
Carolina Casting (foto de Paulo
Belote) fazem parte do elenco
da novela “Além do Tempo”,
que estreou na última segun-
da-feira, na Globo. E “Palavras
ao Vento”, um dos grandes
sucessos de Cássia Eller, é
tema de abertura desta nova
atração na faixa das seis.

Edição júnior
Em time que está ganhan-

do não se mexe. Pensando
assim, a Bandeirantes vai man-
ter a mesma equipe do
“MasterChef”, com Ana Paula
Padrão e os jurados, no co-
mando do “MasterChef Junior”,
previsto para dezembro. Boba-
gem inventar.

Interesse
Informa-se que é absoluta-

mente verdadeiro o interesse
da Record em ter Zeca
Camargo. Resta saber como
isso irá se encaminhar. Lem-
brando sempre que o Zeca é
um nome que a Globo conta
para o seu novo programa dos
sábados, com estreia dia 8 de
agosto.

Chegando lá
Um programa especial que

será exibido dia 15 de agosto
vai marcar o primeiro aniversá-
rio do “Como será?”, da Sandra
Annenberg, na Globo. Nesta
mesma edição também serão
apresentados seus novos qua-
dros. Atualmente, está em
finalização no programa a sé-
rie “Menos é Mais”, de consu-
mo consciente.

Vai virar programa
Funcionou direitinho o “Do-

cumento Verdade” que Mauro
Tagliaferri realizou na
Venezuela e a Rede TV! levou
ao ar há duas semanas. Foi
semente de um programa se-
manal de reportagem que em
breve será implantado na gra-
de semanal da emissora. No
jornalismo da casa, já existem
nomes experientes para isso.

Mexeu na grade
Sem muito alvoroço, a Ban-

deirantes realizou uma altera-
ção importante na sua grade
das manhãs. O “Café com Jor-
nal”, que antes ia até 9h30,
agora está terminando às 9h10.
O “Dia Dia”, do Daniel Bork,
veja só, perdeu meia hora. Entre
ele e o “Jogo Aberto” passou a
ser apresentada a série ameri-
cana “ICarly”.

Segunda-feira  – Ariel con-
segue resgatar Emília do in-
cêndio, mas a casa fica
destruída. Vitória torce para que
Emília não tenha resistido ao
incêndio. Gema e Chico cui-
dam de Emília, que pede para
a amiga olhar por Lívia. Bento
conduz Vitória à antiga casa de
Bernardo e Emília. Botelho
aconselha Gema a conversar
com Lívia sobre o estado de
saúde da mãe. Melissa visita o
convento com Felipe e os dois
assistem à partida de Lívia para
Santarrosa. Bento mostra inte-
resse por Anita. Emília delira
de febre. Felícia se diverte com
Rita e Massimo aprova. Lívia
recebe uma carta de Anita e
afirma a Padre Luís que preci-
sa voltar com urgência para
Campobello.

Segunda-feira  – Gabo ori-
enta Ester a reforçar a segu-
rança da sua casa ao desco-
brir que Grego esteve lá. Soraya
e Gabo comentam sobre a
morte de Tiago e Júnior escuta
a conversa dos dois. Gabo vai
até Paraisópolis e avisa a Gre-
go para se afastar de sua famí-
lia. Clarice exige que Mari fique

Segunda-feira  – Beatriz e
Murilo entram no apartamento
de Evandro, que consegue imo-
bilizar o suposto assaltante. Inês
vai com a polícia até o aparta-
mento de Evandro e desconfia
da história contada por Beatriz.
Beatriz descobre que o rapaz que
a acompanhava não era Murilo.
Murilo se enfurece quando Olga
avisa que repartirá o dinheiro da
indenização de seu ex-marido
entre seus dois filhos. Gabi con-
vence Valeska a aceitar Osvaldo
como funcionário. Zélia comuni-
ca a Ivete que Filó venderá o
salão. Diogo termina seu casa-
mento com Gabi. Maria José se
entende com Teresa e Estela.
Beatriz e Murilo se enfrentam.

Terça-feira  – Inês insinua a
Vera que Beatriz pode estar en-
volvida no assalto à casa de
Evandro. Estela sugere a Maria
José que vá à sua casa com
Aderbal. Dira Paes se irrita com
Consuelo, mas Luís Fernando
afirma que o programa precisa ir
ao ar. Paula e Bento sentem falta
um do outro. Vinícius consegue
resgatar Wolnei do abrigo. Diogo
conta a Beatriz que se separou
de Gabi e afirma que a ama. Luís
Fernando recebe uma carta da
construtora de seu apartamento
e Karen desconfia. Evandro acu-
sa Beatriz de atentar contra sua
vida.

Quarta-feira – Evandro con-
fronta Beatriz, que pede ajuda a
Guto. Diogo afirma a Regina que
ama Beatriz. Bento propõe ami-
zade a Paula. Luís Fernando
confessa a Norberto que está
devendo uma grande quantia
para a construtora de seu apar-
tamento. Consuelo pede que
Xavier consiga informações so-
bre a vida amorosa de Rafael.
Cris revela a Vinícius que está
grávida. Maria José lamenta a
ausência de Aderbal em seu jan-
tar de aniversário de casamen-
to. Consuelo flagra Aderbal e

longe de seus filhos e acusa a
menina de estar interessada
apenas no dinheiro de Tomás.
Izabelita confunde Mari com
Soraya e a questiona sobre a
morte de Tiago.

Terça-feira  – Soraya se pre-
ocupa ao saber que Izabelita a
confundiu com Mari. Tomás avi-
sa a Soraya e Benjamin que
Izabelita pode estar com a doen-
ça de Alzheimer. Janice finge
que quer ser amiga de Júnior e
lhe dá um presente. Dilson sen-
te falta do seu prendedor de gra-
vata. Soraya contrata Danda
como consultora de estilo de
seus empregados. Gabo lem-
bra a Soraya que se Izabelita for
declarada incapaz, eles terão o
caminho livre para se tornarem
os únicos donos da Pilartex.

Quarta-feira  – Eva avisa a
Clarice que Bruna está em
Paraisópolis. Danda conta para
Tomás que Mari está desem-
pregada e sugere que ele invista

em um restaurante para ajudar
a filha. Benjamin pergunta sobre
a morte do pai a Soraya e acusa
Gabo de ter se beneficiado com
a tragédia. Raul flagra Sereno
pegando peças do desmanche.
Gabo propõe a interdição de
Izabelita e a transferência direta
das ações da sogra para Soraya,
deixando Benjamin furioso.

Quinta-feira  – Benjamin de-
fende a permanência de Izabelita
na Pilartex. Clarice insinua que
Mari pode não ser filha de To-
más e exige que ela faça um
teste de DNA. Sem saber que
Benjamin é enteado de Gabo,
Jávai conta para o arquiteto que
foi o executivo da Pilartex quem
deu sumiço em Grego. Tadeu
sente ciúmes de Lilica ao vê-la
beijando Máximo. Gabo ameaça
mostrar para Grego a gravação
de seus encontros amorosos
com Ximena, se ela não colabo-
rar com o empresário. Tomás
surpreende Mari e declara que
aceita investir em seu restau-
rante com Olga.

Sexta-feira – Mari exige que
Danda explique para Tomás que

não lhe pediu dinheiro. Benja-
min e Grego conversam sobre
Mari. Olga comenta com Mari que
estava gostando da ideia de ser
sua sócia. Benjamin chora quan-
do Soraya confirma para o filho
que Izabelita está com a doença
de Alzheimer. Mirela desmaia ao
ser informada da morte de Raul.
Tinoca coloca uma substância
misteriosa na boca de Raul.
Benjamin avisa a Soraya que
não deixará ninguém internar
Izabelita no asilo e comunica à
mãe que cuidará da avó.

Sábado  – Raul conta para
Grego que lembra apenas de
estar com Bazunga e Sereno
antes de desfalecer. Tinoca ori-
enta Mirela e Claudete a enterra-
rem o boneco em um cemitério,
em noite de lua cheia, se não
quiserem que Raul vire um lobi-
somem. Benjamin se muda para
a casa de Izabelita. Mari diz a
Tomás que decidiu aceitar seu
empréstimo para abrir o negó-
cio com Olga. Tomás descobre
que Clarice tirou todo seu di-
nheiro da conta do banco. Gabo
beija Mari.

Terça-feira  – Padre Luís or-
dena que Lívia siga sua viagem,
mas a menina decide voltar com
Ariel para ver Emília. Vitória diz a
Felipe que deseja ver um filho
seu com Melissa. Zilda sugere
que Afonso se aproxime de
Bianca. Melissa garante a
Dorotéia que não deixará Felipe
permanecer em Campobello.
Emília se certifica com Gema de
que Lívia está protegida em
Santarrosa e fica satisfeita.
Gema impede Lívia de ver a mãe
e a menina desconfia. Salomé e
Bianca preparam uma recepção
para Vitória. Pedro vai ao encon-
tro de Lívia. Vitória exige que Zilda
lhe coloque em contato com
Raul. Afonso pede Anita em na-
moro. Emília acorda e vê Lívia.

Quarta-feira  – Emília se de-
sespera com o retorno de Lívia e
Gema decide chamar um médi-
co. Vitória dá a Afonso a função
de criado pessoal de Felipe e
Zilda se enfurece. Gema infor-
ma a Lívia que Emília precisou
ser internada em Santarrosa.
Bento comenta com Vitória que
acredita que Emília não tenha
resistido ao incêndio. Padre Luís
e Irmã Lúcia vão à casa de Gema
buscar Lívia, mas a menina se
recusa a ir para o convento antes
de esclarecer o estado de saú-
de de sua mãe. Salomé castiga

Felícia por aprontar com Bianca.
Felipe pede permissão a Vitó-
ria para cultivar uvas em suas
terras. Carola lamenta o des-
prezo de Pedro. Emília diz a
Lívia que sente que irá morrer.

Quinta-feira  – Emília reve-
la a Lívia que ela é neta de
Vitória. Felipe conversa com
Massimo sobre vinhedos e
Salomé o convida para o chá
que oferecerá a Vitória. Alex e
Felícia combinam de brincar
escondidos com Chico. Emília
é operada às pressas. Melissa
disfarça o desagrado com a
decisão de Felipe em ficar em
Campobello. Melissa e
Dorotéia comentam sobre a
possibilidade de Alex não ser
filho de Felipe. Gema conforta
Lívia. Pedro enfrenta Raul. Anita
afirma a Afonso que não é apai-
xonada por ele. Vitória se recu-
sa a comparecer ao chá de
Salomé. Ariel inventa para Ben-
to que Emília está morta. Gema
anuncia a Lívia que a operação
de Emília terminou.

Sexta-feira – Os médicos
afirmam que não há mais nada
a fazer por Emília e convocam
Padre Luís. Lívia conforta a mãe.
Vitória acredita que Emília está
morta. Bento assedia Rosa.
Padre Luís reza por Emília, que

apresenta melhora em seu es-
tado de saúde. Vitória visita o
suposto túmulo de Emília.
Dorotéia avisa a Felipe que seu
filho Roberto chegará a
Campobello. Emília pede a
Gema que sua recuperação seja
mantida em segredo absoluto.
Melissa, Dorotéia e Felipe falam
sobre as saídas misteriosas de
Vitória. Zilda exige que Afonso se
afaste de Anita. Felipe pensa em
Lívia. Emília pede a Padre Luís
que a deixe ficar no convento
com Lívia.

Sábado  – Emília revela sua
história a Padre Luís e afirma
que foi Vitória quem provocou o
incêndio em sua casa. Lívia diz a
Padre Luís que deixará o con-
vento quando sua mãe se recu-
perar. Vitória analisa a proposta
de Robson para a compra de
suas terras e Felipe insinua que
a tia não parece ter intenção de
vendê-las. Felipe beija Lívia, que
o acusa de traidor. Melissa
destrata Carola e Dorotéia a aler-
ta. Rita pergunta a Neném por
Pérsio. Melissa e Dorotéia che-
gam ao chá de Salomé e Bianca.
Botelho diz a Vitória que sua
saúde não está em boas condi-
ções. Lívia visita o túmulo de
Bernardo sem perceber que é
observada por um homem.

Inês juntos.
Quinta-feira  – Orientado

por Consuelo, Aderbal conse-
gue despistar Maria José, mas
Laís desconfia. Vinícius afirma
a Bento que quer ter o filho com
Cris. Consuelo ameaça Inês e
faz um acordo com Beatriz para
afastar Aderbal da advogada.
Wolnei afirma a Murilo que não
fará mais serviços para ele.
Dora descobre que Diogo tem
um caso com Beatriz e o atleta
deixa a casa da mãe. Beatriz se
surpreende com a chegada de
Diogo em sua casa. Consuelo
descobre que Rafael se envol-
veu com Cecília. Olívia ofende
Regina no restaurante. As fa-
mílias de Rafael e Laís se en-
contram para jantar.

Sexta-feira  – Aderbal e Te-
resa se enfrentam e o jantar
fracassa. Paula e Pedro se
beijam. Olívia afirma a Caio que
quer prejudicar Regina. Beatriz
mostra a Aderbal as imagens
de seu envolvimento com Inês.
Estela pede que Regina se
desculpe com Olívia. Consuelo
conhece Cecília. Na frente de
Laís, Cecília acusa Rafael. Inês
pressiona Beatriz durante a
reconstituição do assalto a
Evandro. Diogo surpreende
Murilo na casa de Beatriz.

Sábado – Diogo se irrita,
mas Beatriz acalma o amante.
Laís desabafa com Maria José
e afirma que precisa de um
tempo longe de Rafael. Paula e
Bento se divertem como ami-
gos. Olívia provoca Regina.
Vinícius tenta se entender com
Cris, mas pensa em Regina.
Caio contrata Regina para um
novo trabalho como modelo.
Beatriz dá dinheiro a Murilo, que
lhe chantageia. Para ajudar
Rafael, Ivan finge seduzir Cecí-
lia, sem perceber que Sérgio
os observa. Ivan grava a confis-
são de Cecília. Murilo sabota o
carro de Vinícius.

Lívia visita o túmulo de
Bernardo sem perceber que é
observada por um homem.

Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e
estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 Ivan grava a confissão de Cecí-
l ia.

Murilo sabota o carro de
Vinícius.

Tomás descobre que Clarice ti-
rou todo seu dinheiro da conta
do banco.


