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

• A modelo Fernanda
Lacerda, que faz a persona-
gem “Mendigata” no “Pânico
na Band”, é um dos alvos prin-
cipais da Record para partici-
par da próxima “Fazenda”.

• A Globo irá definir quem
apresentará o “Placar da Ro-
dada”, no “Jornal da Globo”, na
ausência de Fernanda Gentil.
A titular entra brevemente em
licença-maternidade.

• Não se surpreenda se a
Record anunciar outra mudan-
ça na data de estreia da Xuxa.
Tudo caminha para não ocor-
rer em 17 de agosto. Os cená-
rios estão atrasados.

• Silvio Santos comprou
novos conteúdos para o SBT
produzir. Mas são formatos de
quadros. Nada que vire pro-
grama. Em um deles, as crian-
ças cantam com as mães.

• O “Criança Esperança”
terá novidades neste ano. Uma
delas, é que algumas bandas
musicais que irão se apresen-

tar serão formadas por funci-
onários da própria Globo.

• Confirma-se para agos-
to a estreia de Ticiane Pinhei-
ro no “Hoje em Dia”, da
Record. Mas ninguém deverá
sair, o time de apresentado-
res será simplesmente am-
pliado.

• A Globo já definiu que a
16ª edição do “Big Brother Bra-
sil” irá estrear no dia 19 de
janeiro de 2016 e deverá se
encerrar no dia 5 de abril. Em
duas terças-feiras.

• Com estreia definida
para o próximo dia 3 de agos-
to, o SBT realizou esta sema-
na a coletiva de apresenta-
ção de sua nova novela infan-
til, “Cúmplices de um Resga-
te”.

• Taís Araújo e Lázaro Ra-
mos estréiam nova comédia
na Globo em setembro. “Mis-
ter Brau” é o título. A série terá
treze episódios, com a dire-
ção de Maurício Farias.

Justus apresentará
 “Fazenda”

 A Record optou por uma
solução caseira para resolver
os problemas que envolviam
a sua “Fazenda”. A definição
do nome de Roberto Justus
para substituir Britto Junior,
além de renovar o comando
do programa, poderá impulsi-
onar de maneira bem impor-
tante a sua parte comercial.
Se foi uma escolha certa ou
errada ou se ela irá funcionar
ou não, são respostas que só
o tempo vai dar, o importante é
que o programa irá ganhar um
gás diferente e, talvez, um im-
pulso bem interessante.

Nova parceira
A direção da Globo está

pesquisando um outro nome
em seu elenco, ou mesmo
fora dele, para formar dupla
com Otaviano Costa na apre-
sentação do “Vídeo Show” em
2016, no lugar de Mônica Iozzi.
As até então cogitadas Dani
Calabresa e Tatá Werneck
não estão mais nos planos.
Façam suas apostas: quem
será a nova companheira de
trabalho do Otaviano? Numa
dessas, a Globo inclusive deve
estar aceitando sugestões!
Manda lá!

Melhor amiga

A novela “Além do Tempo”
está em sua segunda sema-
na de exibições na faixa das
18 horas da Globo. E até aqui

com boas críticas. No destaque,
Anita, a personagem de Letícia
Persiles (foto de Estevam
Avellar), a melhor amiga da Lívia,
vivida por Alinne Moraes.

Sem visibilidade
O pouco espaço destinado à

transmissão dos Jogos Pan-
Americanos gerou discussões
na Record. Alguns setores privi-
legiados de lá, entendem que
isto poderia estar acontecendo
em uma escala muito maior,
inclusive com benefícios para a
programação. Vale lembrar que
os direitos de transmissão do
evento em TV aberta são exclu-
sivos da emissora.

Aguarde cenas
A pergunta da vez, nos inte-

riores do “CQC”, da Bandeiran-
tes, diz respeito a Marco Luque:
ele para ou continua no progra-
ma em 2016? Em novembro do
ano passado, em meio a todo o
processo de renovação do pro-
grama, ele assinou contrato por
mais uma temporada. Agora,
resta saber se alguma coisa
mudou.

Revistas de moda
“Totalmente Demais”, a

substituta de “I Love
Paraisópolis”, na faixa das 19
horas, na Globo, vai falar sobre
os bastidores das revistas de
moda. A protagonista, vivida por
Marina Ruy Barbosa, não quer
ser modelo de jeito nenhum,
mas, devido a uma série de cir-
cunstâncias, acaba se renden-
do à profissão e fazendo o maior
sucesso. Estreia em novembro.

Devagar
A Record, através de José

Amâncio, se movimenta para
colocar no ar, nas manhãs de
domingo, o programa “Record
Rural”. Há quem arrisque, como
previsão de estreia, a primeira
quinzena de agosto. Porém, para
os mais pessimistas, o projeto
vai ficar para o começo de 2016.

Pé no freio
Na Bandeirantes, não have-

rá nenhum investimento em pro-
dução ou programação nos pró-
ximos meses. Do jeito que está,
vai, pelo menos, até dezembro.
Se for possível, havendo alguma
sobra no caixa, aí sim poderá se
pensar em comprar mais filmes
e séries de fora.

Mata Hari

Em “Escrava Mãe”, próxima
novela da Record com estreia em
19 de outubro, Milena Toscana
(foto de Antonio Chahestian) vai
fazer dois papéis, um feminino e
outro masculino. A sua persona-
gem, Filipa, será uma moça à
frente de seu tempo, defensora
dos escravos e que também de-
seja ter os mesmos direitos que
os irmãos homens. Assim, ela
se transforma em “Felipe”, para
poder  conhecer a Taberna da
vila e investigar algumas infor-
mações sobre o passado de seu
pai, Quintiliano, vivido por Luiz
Guilherme.

The Voice Kids
Há na Globo quem defenda a

escolha do casal Perina, de “Ma-
lhação Sonhos”, para apresen-
tação do “The Voice Kids”. No
caso, os atores Rafael Vitti e
Isabela Santoni. Como sempre,
a última palavra será do diretor
Boninho. E há também uma forte
torcida por Chay Suede na apre-

sentação do “Kids” – ele que já
participou do “Ídolos” na Record.

Título
Salvo alguma mudança de

última hora, vai se chamar “JK
Show”, esse novo programa de
João Kleber na Rede TV!. A exibi-
ção ocorrerá aos domingos,
depois do “Encrenca”, na faixa
das nove horas da noite.

“Eu Repórter”

O “É de Casa”, novo progra-
ma das manhãs de sábado da
Globo,  com estreia no dia 8 de
agosto, terá entre os seus vários
quadros o “Eu Repórter”. Muni-
dos de uma câmera “GoPRo”
acoplada a um capacete, com
tecnologia 4K, seus apresenta-
dores farão entrevistas em dife-
rentes pontos do país. A foto de
João Miguel Júnior mostra a
equipe de apresentadores da
nova atração, formada por Patrí-
cia Poeta, Tiago Leifert, Zeca
Camargo, Cissa Guimarães,
André Marques e Ana Furtado.

Olha essa agora
Denílson, comentarista da

Bandeirantes, cadeira cativa no
programa “Jogo Aberto”, da Re-
nata Fan, acaba de receber uma
proposta milionária para voltar a
jogar futebol. E ele ainda não
sabe o que fazer. É um caminhão
de dinheiro, por contrato de três
meses com uma equipe indiana.
Fala com a direção. Pede uma
licença, sem vencimentos, claro!

Segunda- feira  – Lívia
chora no túmulo de seu pai e
percebe a presença de al-
guém que a observa. Felícia,
Alex e Chico selam um pacto
de amizade. Ariel surge para
ajudar Lívia. Dorotéia se ofe-
rece para dar aulas de eti-
queta e piano para Felícia.
Zilda pede que Pedro insinue
a Felipe que gostaria de tra-
balhar como seu criado pes-
soal. Pedro mente e confir-
ma a Felipe que Lívia está no

Segunda-feira  – Gabo
beija Mari, que o repreende.
Clarice avisa a Tomás que
não deixará Mari tomar seu
dinheiro ou o de seus filhos.
Grego pressiona Olga a
aceitá-lo como sócio no res-
taurante que abrirá com Mari.
Janice pergunta a Urbana se
ela aceitaria trabalhar em uma
casa no Morumbi como cozi-
nheira. Tomás recua e diz a
Mari que não poderá ajudá-la
com seu restaurante. Soraya
é presa por injúria racial con-
tra Patrícia. Benjamin per-
gunta a Mari se ela aceita

Segunda-feira  – Murilo
provoca um acidente de carro
envolvendo Vinícius, que é res-
gatado por paramédicos. Regi-
na é entrevistada após sua
sessão de fotos com Caio.
Úrsula expulsa Osvaldo de sua
casa. Osvaldo ameaça Clóvis,
que revela que Norberto tem
um caso com Valeska. Rafael
e Ivan provam para Laís e Maria
José que Cecília mentiu. Cris e
Bento vão ao hospital em que
Vinícius se recupera do aci-
dente. Laís briga com Aderbal
e Consuelo. Inês suspeita do
envolvimento de Murilo no as-
salto à casa de Evandro.

Terça-feira  – Inês com-
partilha suas suspeitas sobre
Murilo com Evandro, que pro-
mete ajudar a advogada. Xavier
pede demissão e Consuelo se
desespera. Luís Fernando fur-
ta a chave do apartamento para
que Karen não desconfie de
sua dívida com a imobiliária.
Evandro confirma que Helô
conhece Fabrício. Úrsula com-
pra o salão de Ivete. Laís volta
para casa. Bento comenta com
Vinícius que Paula acredita que
Regina ainda gosta dele. Maria
José enfrenta Consuelo e
readmite Xavier. Evandro con-
fronta Murilo, que chantageia
Beatriz. Inês surpreende
Beatriz no prédio de Murilo.

Quarta-feira  – Olívia e Cris
se irritam com o sucesso das
fotos de Regina na revista. Luís
Fernando leva Karen e a família
para visitar o apartamento, e o
porteiro desconfia. Inês pede
calma a Evandro para denunci-
ar Beatriz e Murilo na hora
certa. Diogo descobre que
Beatriz está sendo acusada
de envolvimento no assalto a

convento. Gema decide cons-
truir uma casa para Raul e
Chico. Vitória faz uma visita
em um sanatório.

Terça-feira  – Vitória se de-
cepciona ao constatar que o
homem que visitou no sanató-
rio não é Bernardo. Lívia revela
a Anita que é neta de Vitória.
Melissa tenta se aproximar de
Felipe. Gema ensina Chico a
ler e descobre que Raul nunca
foi à escola. Vitória confidencia
a Zilda os reais motivos de sua
volta a Campobello. Felipe afir-
ma a Melissa que não poderá
se casar com ela.

Quarta- feira  – Melissa se
desespera ao saber que Felipe
está apaixonado por outra mu-
lher. Felipe vai ao convento
atrás de Lívia, mas Padre Luís
o surpreende. Vitória garante a
Melissa que Felipe se casará
com ela. Pedro descobre que
Felipe terminou seu noivado e
jura que ele não ficará com
Lívia. Felipe anuncia que com-

prará as terras de Genaro. Alex
revela a Bianca e Felícia que
seu pai desistiu do casamento
com Melissa. Felipe visita Lívia
no convento.

Quinta-feira  – Felipe reve-
la a Lívia que terminou seu
noivado com Melissa e afirma
que a ama. Pedro vê quando
Felipe deixa o convento. Pedro
promete ajudar Emília com a
investigação sobre o incêndio
em sua casa e alerta Lívia
sobre Felipe. Dorotéia insinua
que Melissa se envolveu na
morte de Berenice. Bento flagra
Afonso com Anita e ameaça a
menina. Felipe convida Afonso
para trabalhar com Massimo
em sua nova propriedade.
Gema se oferece para ensinar
Raul a ler. Felipe encontra Lívia.

Sexta-feira  – Lívia se afas-
ta de Felipe e Padre Luís des-
confia da agitação da menina.
Emília decide deixar

Campobello com Lívia. Melissa
se insinua para Felipe, Anita vê
os dois e conta para Pedro.
Zilda se alegra com a possibi-
lidade de um novo trabalho para
Afonso e sonha em casar o
filho com Bianca. Padre Luís
aconselha Lívia a se manter
longe de Felipe. Lívia confessa
a Anita que está apaixonada
por Felipe. Anita revela que viu
Melissa no quarto de Felipe.

Sábado  – Lívia se deses-
pera com a revelação de Anita.
Pedro avisa a Emília que já não
há vestígios do incêndio em
sua antiga casa. Melissa in-
venta para Anita que foi Felipe
quem a convidou para seu quar-
to e pede segredo à menina.
Com a ajuda de Padre Luís,
Lívia exige que Felipe se afaste
de sua vida. Emília se surpre-
ende ao encontrar uma rosa
como as que Bernardo costu-
mava lhe oferecer no passado.

que ele invista em seu restau-
rante com Olga.

Terça-feira  – Lindomar in-
forma a Benjamin que Soraya
foi presa por racismo. Urbana
aceita o emprego de cozinhei-
ra na casa de Soraya.
Lindomar expulsa Gabo de sua
padaria quando o executivo
lhe oferece dinheiro em troca
de não testemunhar contra
Soraya. Primo decide sair de
casa. Jurandir procura Benja-
min para dizer que Mari acei-
tou o arquiteto como sócio-
investidor do restaurante. Pri-
mo se junta à equipe de Jávai.
Grego avisa a Benjamin que
ele é quem ajudará Mari.

Quarta-feira  – Gabo ofe-
rece dinheiro para Patrícia re-
tirar a queixa contra Soraya e
é expulso do consultório da
psicóloga. Omara alerta Jávai
sobre Primo. Júnior contrata
Urbana como cozinheira da
casa de Soraya. Jurandir acei-
ta o dinheiro dado por Grego
para o investimento no restau-
rante de Mari. Ximena e Raul
trocam ameaças. Mari e Olga

aceitam a oferta de Benjamin
como sócio-investidor do res-
taurante. Margot cai na arma-
dilha de Soraya e sofre um
acidente. Danda conta para Eva
e Mari que Soraya a contratou
como sua secretária particu-
lar.

Quinta-feira  – Mari tenta
convencer Danda a não traba-
lhar para Soraya. Tomás avisa
a Patrícia e Lindomar que
Margot e o bebê estão bem.
Urbana diz a Paulucha que não
irá mais trabalhar para ela.
Deodora comenta com
Izabelita que está preocupada
com Lilica. Benjamin se inco-
moda com a decisão de
Izabelita de levar Margot para
morar com eles. Soraya não
gosta de saber que Margot irá
morar com Benjamin. Gabo e
Soraya ficam surpresos quan-
do o advogado de Izabelita co-
munica que a avó de Benjamin
doou as ações da empresa
para o neto, deixando-o como
sócio-majoritário da Pilartex.

Sexta-feira  – Olavo mos-
tra aos acionistas da Pilartex
uma declaração médica, ates-
tando que Izabelita ainda não
foi afetada pela doença, e dei-
xa Gabo furioso. Paulucha

readmite Tatu para trabalhar
como cozinheiro. Cícero conta
a Benjamin que reatou o namo-
ro com Danda. Omara sugere
a Jávai que se alie a Gabo para
liquidar Cara de Anjo. Gabo se
surpreende ao saber que Omara
e Jávai acreditam que Benja-
min seja o Cara de Anjo. Soraya
sugere união a Eva e Jurandir
para realizar o casamento de
Benjamin com Mari. Gabo
confidencia a Raul que acaba-
rá com Benjamin com a ajuda
de Jávai. Há uma explosão no
terreno do restaurante enquan-
to Benjamin, Mari e Olga visi-
tam o local.

Sábado  – Gabo comemo-
ra ao deduzir que Benjamin
morreu após a explosão no
terreno do restaurante de Mari
e Olga. Benjamin e Mari con-
seguem sobreviver a explosão
e Ben salva Olga. Rosicler pen-
sa em novos planos para sua
vida e decide assumir o salão
de beleza de Gilda. Mesmo
após a explosão, as obras para
o restaurante de Olga e Mari
começam. Eva e Jurandir vão
para um hotel e tem a sua tão
esperada noite de amor, com
tudo pago por Soraya. Grego
volta a assediar Soraya.

Evandro. Murilo arma para
Vinícius, que pede socorro a
Bento. Tadeu se declara para
Gabi. Paula se surpreende
com as atitudes de Pedro.
Rafael pede Laís em casa-
mento para Aderbal.

Quinta-feira  – Aderbal e
Consuelo expulsam Rafael de
sua casa, e Maria José os
enfrenta. Paula se envolve
com Pedro. Carlos Alberto
confessa a Regina que sente
sua falta de tempo. Estela
prepara o jantar de noivado de
Laís e Rafael. Luís Fernando
decide se mudar com a famí-
lia mesmo sem quitar a dívida
do apartamento. Diogo vê
Tadeu beijar Gabi e se des-
controla. Norberto conhece
Osvaldo. Murilo pede dinhei-
ro a Beatriz para deixar o país
com Alice. Vinícius desabafa
sobre suas suspeitas com
Regina, que decide
acompanhá-lo à casa de
Murilo.

Sexta-feira  – Regina vê
quando Beatriz deixa o apar-
tamento de Murilo. Vinícius e
Regina conseguem resgatar
Murilo do perigo armado por
Beatriz. Diogo e Beatriz se
desentendem. Pierre se im-
pressiona com a entrevista
de Regina e Olívia se irrita.
Laís informa à imprensa de
Jatobá que ficou noiva. Wilma
e Xavier se beijam. Beatriz
beija Diogo na frente de Gabi.
Aderbal lê a matéria no jornal
sobre o noivado de Laís. Gabi
questiona Diogo sobre seu
caso com Beatriz. Regina
procura Inês.

Sábado  – Regina conclui
que Beatriz atentou contra a
vida de Murilo e faz um acor-
do com Inês. Diogo revela
seu amor por Beatriz e Gabi
se revolta. Regina alerta Diogo
e Vinícius sobre Beatriz e
Murilo. Com medo de Osval-
do, Clóvis e Norberto fogem
de Valeska. Vinícius desco-
bre que Murilo sabotou o car-
ro em que viajava. Pierre co-
nhece Regina. Diogo confron-
ta Beatriz, que consegue des-
pistar o namorado. Vinícius
acusa Murilo de tentativa de
assassinato e Alice surpre-
ende os dois.

Vinícius descobre que Murilo
sabotou o carro em que viajava.

Emília se surpreende ao encon-
trar uma rosa como as que
Bernardo costumava lhe ofere-
cer no passado.

Gabo comemora ao deduzir que
Benjamin morreu após a explo-
são no terreno do restaurante
de Mari e Olga.


