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

• Maria Julia Coutinho, a
Maju, está de férias no “Jornal
Nacional” da Globo. Durante
seu descanso, Eliana Marques
apresenta o tempo no principal
telejornal da emissora.

• Marcelo Zangrandi, o “Ié-
Ié”, ficará um tempo fora do
programa do Gugu, na Record.
Não será surpresa se ele apa-
recer no elenco da “Fazenda”.
Já tem uma conversa.

• Julianne Trevisol fechou
com a Globo para a próxima
novela das 19 horas, “Total-
mente Demais”. Ela fará uma
personagem que trabalha para
a “quase vilã” Juliana Paes.

• Roberto Justus voltou dos
Estados Unidos e engatou uma
nova leva de gravações para o
“Justus Mais”. O programa,
comunica a Record, continua
no ar até o final do ano.

• Luciano Huck vai passar
duas semanas na Argentina,
agora em setembro, gravando
as provas do “Hipertensão”,

reality que estreará breve no
seu “Caldeirão”, pela Globo.

• “Hoje em Dia” completa
dez anos de existência, em
agosto, na Record. Não se pre-
vê nenhuma comemoração es-
pecial, mas deve sair pelo
menos uma troca de cenários.

• A Globo ainda não defi-
niu o novo período de exibição
da série “Pé na Cova”. O início
desta próxima temporada
deve acontecer entre os me-
ses de setembro e outubro.

• Enquanto não tem um
horário ou programa próprio
para isso, o jornalismo da
Rede TV! passará a utilizar
seus telejornais para apre-
sentar séries especiais de re-
portagem.

• Miá Mello, comediante,
que já trabalhou com o
Boninho na Globo, também é
um nome comentado para o
lugar de Mônica Iozzi, que
deixará o “Vídeo Show” em
dezembro.

Número alto
Vamos fazer uma conta?

Juntando as quatro principais
redes de televisão, temos hoje
quinze novelas diariamente
no ar. A Globo com cinco iné-
ditas e uma reprise, o SBT
com uma inédita e quatro
reprises, a Record com duas
reprises e uma inédita e a
Bandeirantes com uma inédi-
ta. Ainda que todos os donos
de emissora considerem a
teledrama-turgia como um
produto essencial em qual-
quer grade, não será um pou-
co demais? Existe público para
tudo isso?

Troca de endereço
A partir de agosto, o SBT

passa a exibir novos desenhos
animados em sua grade,
como “Kung Fu Panda”,
“Pinguins de Madagascar”
e “Monstros vs. Aliens”. Você
poderá me perguntar: mas to-
dos eles não são da Globo?
Vou responder que sim, mas
que estarão liberados no fim
deste mês.

Traço forte

Adriana Londono (foto de
Edu Moraes) faz parte do elen-
co de “Escrava Mãe”, a próxi-
ma novela da Record, com
estreia no dia 19 de outubro.
Irani é sua personagem, defi-
nida como uma mulher sim-
ples, trabalhadora e com des-
cendência indígena. Na tra-
ma, ela vai se estranhar com

o protagonista, o português
Miguel, vivido por Pedro Carva-
lho.

Performance
Além dos bons números de

audiência registrados por “Além
do Tempo” na sua primeira se-
mana em São Paulo e no Rio de
Janeiro, a novela global de
Elizabeth Jhin também vai muito
bem, obrigado, no restante do
país.

É bom evitar
A Record, como exigência

para formar o “cast” da nova “Fa-
zenda”, agora apresentada por
Roberto Justus, não permitirá a
escalação de seus contratados
no programa. Isso para evitar
denúncias de “marmelada”,
como, por exemplo, as que exis-
tiram nas edições vencidas por
Dado Dolabella e Karina Bacchi.
Só será autorizada a entrada de
gente de fora.

Primeiro trabalho

Giulia Costa (foto de Caiuá
Franco), a filha de Flávia
Alessandra e do saudoso Mar-
cos Paulo, estreia na Globo em
“Malhação - Seu Lugar no Mun-
do”, neste mês de agosto. Lívia
é sua personagem, filha de
Miguel (Marcelo Airoldi) e Ana
(Vanessa Gerbelli) e irmã de
João (João Vithor Oliveira) e
Rodrigo (Nicolas Prattes). É des-
crita como uma jovem solidária
e estudiosa.

Parecia extinto
A Bandeirantes colocou no

ar algo que já se considerava
extinto na televisão atual. Sabe
aqueles programas tomadores
de dinheiro, que convidam os
desavisados a descobrir pala-
vras? Tem um desses de volta,
com o simpático nome de “Qual
é o desafio?”, nas manhãs de
domingo da emissora. Evidente
que não é produção da casa,
mas horário vendido. Ao que
parece, está tudo funcionando
na base do chegou com dinhei-
ro, leva.

Maratona
Envolvido pelo Pan-America-

no, Marcelo Rezende fez por me-
recer uma medalha de ouro da
Record na semana passada.
Como a transmissão de Toronto
terminou antes do previsto, ele
foi obrigado a entrar com o pro-
grama “Cidade Alerta” e ficar
quatro horas e dez minutos no
ar. Falando direto.

Bem no vôlei
A Bandeirantes está se dan-

do bem com as transmissões
das competições de vôlei, mas
que agora terão que ser inter-
rompidas, porque os novos ho-
rários das partidas irão compro-
meter a montagem da sua gra-
de. É o tal negócio: assim com o
tênis, no vôlei é possível saber
quando começa, mas impossí-
vel descobrir quando vai termi-
nar...

Calma nessa hora
Tem gente na Rede TV! real-

mente acreditando que o João
Kleber conseguirá colocar no ar,
no começo deste mês de agos-
to, o seu novo programa “JK
Show”, nas noites de domingo,
que começou a ser formatado
agora. Inclusive já teve troca tu-
multuada de diretor. Televisão
não é fábrica de macarrão, com
todo respeito a elas. Sempre é
importante recordar, dentro da
Rede TV! mesmo, o triste exem-
plo do “Encrenca”. Estreou de
qualquer jeito e por pouco não
morreu na praia.

Trabalho pela frente

Depois da novela global “I
Love Paraisópolis”, a atriz Tatá
Werneck (foto) vai mergulhar
em um projeto próprio no cine-
ma, com roteiro de autoria dela.
É um trabalho sobre o Trans-
torno Obsessivo Compulsivo,
o TOC, distúrbio que pode ser
manifestado de várias manei-
ras. Paralelo a isso, também
existem as reservas para pro-
duções da Globo e cinema.

Mais do mesmo
A dúvida é se a televisão

descobriu a cozinha ou se a
cozinha descobriu a televisão.
É de chamar atenção o eleva-
do número de programas de
culinária espalhados pelas
TVs aberta e fechada. De torta
de abobrinha a ananás empa-
nado, aparece de tudo um
pouco. Tem hora que dá até
enjôo.

Casa nova
André Vasco, com passa-

gens pela extinta MTV Brasil,
além de SBT e Bandeirantes,
vai agora para a TV paga. Ba-
teu o martelo com a Rede
Discovery. Sua estreia, na
apresentação de um novo pro-
grama, está prevista para ou-
tubro.

Segunda-feira  – Emília
acredita que Bernardo está
vivo e Ariel a observa. Vitória
exige que Raul seja readmitido
e Pedro se irrita. Pedro e Raul
discutem e Gema desaprova
o comportamento de seu fi-
lho. Raul decide pensar sobre
a proposta de Vitória. Ariel,
Felícia e Rita são observados
por uma pessoa misteriosa.
Massimo repreende Isabel por
iludir Bianca. Lívia revela a
Pedro que é neta de Vitória.
Melissa confronta Felipe so-
bre sua paixão por outra mu-
lher.

Segunda-feira – Soraya
pede a Mari que seja discreta
e não conte a ninguém sobre
seu envolvimento com Grego.
Benjamin e Cícero suspeitam
que Grego possa estar envol-
vido na explosão do escritório
do arquiteto. Jávai avisa a
Gabo que Benjamin está vivo.
Soraya pede ajuda a Danda

Segunda-feira –  Murilo des-
pista Alice sobre sua discussão
com Vinícius, que denuncia for-
malmente o irmão para Vera.
Sérgio e Ivan conversam. Gabi
beija Tadeu. Caio convida Regi-
na para um teste para ser mode-
lo da marca de Pierre. Otávio
afirma a Inês que não se envol-
verá em suas disputas pesso-
ais com Beatriz. O gerente da
imobiliária desmascara Luís
Fernando na frente de Karen,
que expulsa o marido de casa.
Carlos Alberto sente ciúmes de
Regina com Vinícius. Paula re-
prova o comportamento de
Pedro. Vinícius conta para Bento
que decidiu propor namoro a
Cris. Cris arma um acidente com
Olívia para incriminar Regina.

Terça-feira  –  Regina salva
Olívia do incêndio provocado por
Cris. Dora e Júlia revelam a Re-
gina que as imagens de seu
resgate a Olívia estão sendo
compartilhadas na internet.
Vinícius e Cris decidem reatar
seu relacionamento. Valeska
exige que Osvaldo se afaste de
Clóvis e Norberto. Karen afirma
a Luís Fernando que o casa-
mento acabou. Pierre convida
Regina para ser a nova modelo
de sua marca no Brasil. Aderbal
decide antecipar o lançamento
de sua nova obra em Jatobá para
minimizar a notícia do noivado
de Laís. Beatriz planeja separar
Inês de Aderbal. Norberto con-
segue um apartamento para Luís
Fernando. Regina descobre que
Cris está grávida.

Quarta-feira  –  Regina diz a
Tadeu que convidará Wolnei
para trabalhar com ela no res-
taurante. Paula conversa com
Bento sobre Pedro. Beatriz e
Pedro armam para Aderbal ficar
com Helô. Luís Fernando des-
cobre o vídeo de Inês e Aderbal
juntos. Regina e Karen se apro-
ximam. Vera revela a Vinícius
que não há provas de que Murilo
tenha sabotado seu carro. Regi-
na conhece a família de Carlos
Alberto. Vinícius revela a verda-
de sobre Murilo para Olga. Sér-
gio assume seu relacionamen-
to com Ivan. Inês surpreende
Aderbal com Helô.

Quinta-feira  –  Inês alerta
Aderbal sobre o golpe de Beatriz.
Olga briga com Murilo e decide
não dividir seu dinheiro entre os

Terça-feira  – Melissa afir-
ma a Felipe que descobrirá
quem é a mulher por quem ele
está apaixonado. Afonso de-
fende Anita de Zilda. Raul co-
munica a Gema que não volta-
rá a trabalhar para Vitória. Zilda
repreende Severa por fazer in-
trigas sobre Felipe para
Melissa. Bento assedia Rosa.
Emília afirma a Lívia que não
deixará Campobello até encon-
trar Bernardo. Melissa sonda
Bianca sobre os boatos do
término de seu noivado. Felipe
encontra Lívia.

Quarta-feira  – Lívia tem um
problema com sua carroça e
pede ajuda a Felipe. Chico con-
ta para Raul que visitou o túmulo
de Bernardo com Alex e Felícia.
Felipe leva Lívia até a casa de
Gema, que se preocupa com a
reaproximação dos dois. Lívia
conta para Gema que Emília
desistiu de deixar Campobello.
Melissa se aproxima de Alex e
Felipe se surpreende. Bento se
insinua para Anita e Afonso o
confronta. Bento comenta com

Pedro que tem um plano para
levar Raul de volta ao casarão.
Um homem misterioso assusta
Lívia.

Quinta-feira  – Lívia perce-
be que o homem misterioso
usa a corrente que Emília dei-
xou como pista para Bernardo.
Padre Luís acode Lívia e afirma
à menina que seu pai está
morto. Raul admira Gema. Lívia
confessa a Gema que tem dú-
vidas sobre a morte de
Bernardo. Ariel presenteia
Emília com o conserto de seu
bandolim. Rogério se oferece
para comprar as terras de Vitó-
ria, que despista o interessado
sob o olhar atento de Felipe.
Afonso comunica a Vitória o
assédio de Bento a Anita e
acaba sendo castigado. Lívia
procura pelo homem misterio-
so.

Sexta-feira  – Lívia chama
por seu pai. Raul procura por
seu filho. A corrente de Emília
aparece no túmulo de Bernardo

e Lívia pede ajuda a Ariel. Felipe
fala sobre negócios com
Massimo e Isabel acredita que
ele pediu a mão de Bianca em
namoro. Chico consegue se
desvencilhar de Bento. Zilda
culpa Anita pelo castigo de
Afonso e Bento defende a me-
nina. Zilda pede que Pedro afas-
te Anita de Afonso. Vitória é
rude com Melissa, que des-
conta sua raiva em Carola.
Roberto chega ao casarão.

Sábado  – Roberto zomba
do novo serviço de Afonso.
Dorotéia se aproxima de Ne-
ném. Padre Luís proíbe Lívia de
mostrar a Emília a corrente
que encontrou no túmulo de
Bernardo. Pedro convence
Anita a deixar o casarão e
Afonso lamenta. Roberto avis-
ta o convento com Felipe e
desconfia dos olhares românti-
cos do conde. Bento ameaça
Raul. Lívia mostra a Emília a
corrente que encontrou na se-
pultura de seu pai.

para deixar Paraisópolis sem
ser vista por Benjamin. Clarice
e Paulucha discutem. Grego
observa Mari e Benjamin se
beijando.

Terça-feira  – Ximena co-
munica a Grego que Soraya
conseguiu escapar. Juju não
gosta de saber que Benjamin
passou a noite com Mari.
Soraya e Danda conversam
sobre o comportamento de
Mari. Eva avisa a Jurandir que,
se ele não arrumar emprego,
terá de deixar sua casa. Juju
sugere que Benjamin assuma
um compromisso sério com
Mari. Grego invade a casa de
Soraya. Júnior tenta defender
Soraya. Grego vai para o quar-
to de Soraya e ela o segue.
Expedito termina a limpeza e a
restauração do escritório de
Benjamin.

Quarta-feira  – Lourenço e
Pedroca brincam com Grego.

Olavo avisa a Benjamin que
Gabo pensa em questionar ju-
dicialmente a decisão de
Izabelita. Mari aconselha Ben-
jamin a se candidatar à presi-
dência da empresa.
Armandinho e Joaquim se pre-
param para doelar pela aten-
ção de Margot. Soraya escon-
de Grego atrás da cortina para
que Gabo não o veja. Gabo
toma, por engano, o café com
sonífero que Soraya colocou
para Grego. Bruna presenteia
Grego. Mari vê Bruna dançan-
do no Pata Choca.

Quinta-feira  – Bruna se
envolve com Grego para afron-
tar Clarice, Tomás e Mari. Mari
e Benjamin se aproximam ain-
da mais com a sociedade no
restaurante. Mirela e Omara
sequestram Raul para afastá-
lo de Claudete e garantir que
uma das duas ficará com ele.
Expedito continua às voltas
com o ovo de pato macho na
tentativa de se livrar da morte.
A inauguração do restaurante
de Mari, Benjamin e Olga se

aproxima.
Sexta-feira  –  Mari e Ben-

jamin desbaratam uma rinha
de cães em Paraisópolis. Joa-
quim e Mari se aproximam cada
vez mais, e Bruna sente ciú-
mes do irmão. Gabo e Grego
decidem se unir contra Benja-
min. Rosicler fica com o salão
de beleza que era de Gilda.
Ximena procura Soraya para
tirar satisfação sobre a aproxi-
mação dela com Grego.

Sábado  –  Gabo se aproxi-
ma de Fradique porque quer ter
um novo aliado em
Paraisópolis. Silvéria acha que
será amiga de Soraya com a
aproximação de Fradique e
Gabo. Bruna vai trabalhar no
Pata Choca como dançarina.
Tomás se desentende com os
capangas de Grego na tentati-
va de resgatar Bruna. Mirela e
Omara prendem Raul no poço.
Armandinho e Joaquim conti-
nuam a discutir em busca da
atenção de Margot. Mari vai
até Grego e pede para tirar
Bruna do Pata Choca.

filhos. Carlos Alberto apoia Sér-
gio, que é humilhado por Fred.
Paula avisa a Ivan que Irene
está doente. Murilo tenta con-
vencer Alice a sair do país.
Valeska dá um ultimato em
Norberto. Murilo ameaça
Beatriz. Luís Fernando
chantageia Aderbal, que se vin-
ga do assessor. Orientado por
Regina, Vinícius faz uma pro-
posta a Murilo na esperança de
que ele denuncie Beatriz. Regi-
na, Dora e Júlia se mudam
para a casa nova. Paula termi-
na o namoro com Pedro. Paula
avisa a Regina que seu julga-
mento por tráfico de drogas foi
confirmado.

Sexta-feira  –  Regina deci-
de avisar a Pierre sobre seu
julgamento. Luís Fernando con-
trata Vinícius para recuperar seu
apartamento. A atriz Leandra
Leal visita Úrsula Andressa, e
Clóvis aproveita para convidá-
la para o programa de
Consuelo. O lançamento da
obra de Aderbal é sabotado por
manifestantes contrários ao
noivado de Laís. Alice descobre
que Inês é amante de Aderbal.
Bento é solidário a Paula. Helô
sugere que Alice comemore
seu aniversário na boate de
Guto. Diogo e Gabi se divorci-
am. Cris alerta a imprensa so-
bre o julgamento de Regina.
Inês faz cópias das chaves de
Murilo. Pierre é rude com Regi-
na. Wolnei afirma a Murilo que,
se Regina for condenada, irá
denunciá-lo. Regina é
interrogada por repórteres.

Sábado  –  Regina é conde-
nada, mas Paula consegue
que a amiga espere um novo
julgamento em liberdade. Os-
valdo ameaça Clóvis e
Norberto. Pierre e Caio acredi-
tam que o contrato de Regina
será cancelado. Teresa des-
confia de que Beatriz e Inês
tenham armado contra Regi-
na. Wolnei confessa a Valeska
que se sente culpado pela con-
denação de Regina. Luís
Fernando consegue a guarda
de Júlia. Valeska conta a
Vinícius que Wolnei está envol-
vido na armação contra Regi-
na. Cris revela a Olga que está
grávida. Wolnei fala a verdade
para Regina sobre Murilo. Re-
gina confronta Murilo.

Mari vai até Grego e pede para
tirar Bruna do Pata Choca.

Lívia mostra a Emília a corren-
te que encontrou na sepultura
de seu pai.


