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

• No elenco de “A Regra do
Jogo”, substituta de “Babilônia”,
na Globo, Bruna Linzmeyer
repaginou o seu visual: loira de
fios lisos. Sua personagem
será sensual e agressiva.

• Depois de “Cúmplices de
um resgate”, que estreou dia 3,
o SBT começa a pensar na
adaptação da próxima novela.
As mais cotadas são “Carinha
de Anjo” e “Patinho Feio”.

• Globo e SporTV  deverão
construir pelo menos três estú-
dios em pontos estratégicos
do Rio de Janeiro, para serem
utilizados durante a cobertura
dos Jogos Olímpicos 2016.

• A produção da “Fazenda”,
na Record, convidou Lola
Melnick para participar da pró-
xima edição do reality show
rural. E ouviu, logo de cara,
um sonoro “não”. Tempo ao
tempo.

• Juliana Valcézia, bailarina
e apresentadora do “Domingão
do Faustão”, na Globo, está em
alta. É atualmente um dos no-

mes mais pedidos para cam-
panhas por esse Brasil.

• Otávio Mesquita montou
uma produtora e um dos pri-
meiros lançamentos será o
“Truck-Show”, programa de
entrevistas com estúdio de
vidro, na carroceria de um
caminhão.

• Os principais artistas da
Record serão entrevistados no
novo programa da Xuxa. É o
caso da atriz Giselle Itié, uma
das protagonistas da novela
“Os Dez Mandamentos”.

• Com as trocas nas re-
dações das TVs nos últimos
tempos, aumentaram as fa-
lhas nos telejornais. O “Jor-
nal Nacional” quase não
passa um dia sem corrigir
uma informação.

• Circula na TV Cultura a
ideia de produzir um seriado
baseado no “Chaves”. Para
quem já fez o “Vila Sésamo”
e primou sempre pela qua-
lidade, isto seria o fim da
picada!

Nova “Fazenda”
Para valorizar um pouco

mais a oitava edição de “A Fa-
zenda”, prevista para estrear no
dia 23 de setembro, a Record
comunica que “agora o progra-
ma será comandado por um
dos apresentadores de maior
credibilidade do País”. Tradu-
zindo: a troca do Britto Junior
pelo Roberto Justus. O proble-
ma é só a colocação do “agora”:
quer dizer que antes não era?

No ponto
A quarta temporada de “Pé

na Cova”, que a Globo promete
colocar no ar em setembro ou
outubro, já está inteiramente
gravada. É só apertar o “play”.
Miguel Falabella trabalha com
esta informação, mas seu pes-
soal anda desconfiado que a
Globo pode não cumprir a pro-
messa, por causa de outras
prioridades da programação
na faixa de séries. Um forte
indicativo de que a chapa pode
esquentar de novo.

Mamãe!
Nem “Caminho das Índi-

as”, nem “O Rei do Gado”, as
duas novelas da Globo. Muito
menos algo da concorrência. A
galera da Record diz ter desco-
berto o real motivo da “zica”, da
baixa audiência registrada nas
reprises de “Dona Xepa” e “Pro-
va de Amor”: foi praga do Britto.

Mobilizadora

A atriz Leandra Leal (foto de
Rafael Valese/Estilingue Fil-
mes) é uma das mobilizadoras
do “Criança Esperança” de

2015. O programa terá uma pro-
posta diferente nesta tempora-
da e será transmitido direto dos
estúdios da Globo, no Rio de
Janeiro. A tendência é que o “Cri-
ança Esperança” se aproxime
cada vez mais do modelo do
“Teleton”, do SBT.

Uma pergunta
Por que a TV Cultura não deu

continuidade ao “Provocações”,
colocando alguém no lugar do
falecido Antônio Abujamra? O
projeto é bom. Sabe-se, inclusi-
ve, que muitas sugestões de
nomes foram apresentadas,
mas a direção da casa preferiu
ignorar.

Sou atriz
Quando questionada sobre

as razões de deixar o global
“Vídeo Show” no fim deste ano,
a resposta de Mônica Iozzi é bem
parecida com  aquela dada nos
dias que sucederam sua saída
do “CQC”. Depois de abandonar
o programa do Band, ela decla-
rou várias vezes que era atriz e
não repórter. Agora, repete: “sou
atriz e não apresentadora”.

Jorginho em ação

Após o sucesso em “Aveni-
da Brasil” como Jorginho, Cauã
Reymond encara uma nova no-
vela do mesmo autor, João
Emanuel Carneiro, “A Regra do
Jogo”, que estréia no próximo
dia 31 de agosto, no lugar de
“Babilônia”, na Globo. Agora,
Cauã será Juliano, ex-presidiá-
rio que terá uma relação bastan-
te tensa com a noiva Tóia,

Vanessa Giácomo. Na foto, Cauã
e Vanessa em uma das cenas
da novela.

Resumo da ópera
A transmissão do Pan na

Record foi uma grande decep-
ção. Passou longe da cobertura
em Guadalajara. Deixou de mos-
trar eventos importantes, ao lon-
go de toda a competição e no
seu final, como foi o ouro do
basquete masculino. Em com-
pensação, na TV paga, o SporTV
deu um  show e não raras vezes
colocou os seus três canais no
topo. Um cenário panorâmico
de primeiro mundo, muitas trans-
missões dos locais dos jogos e
ótimas matérias.

Aposta certa
Tiago Leifert tem se mostra-

do melhor a cada dia. Durante
esses dias no “Encontro”, da Fá-
tima Bernardes, junto com a Ana
Furtado e o Marcos Veras, ele
está conseguindo colocar em
prática todo o seu repertório. É
talentoso, rápido, informado, tem
bom improviso e demonstrado
que a sua transição para o entre-
tenimento está acontecendo no
momento certo.

De volta

Ticiane Pinheiro, ex-“Progra-
ma da Tarde”, começou no “Hoje
em Dia” da Record. Seu primeiro
trabalho foi no Rio, em uma gra-
vação com Antonia Fontenellle
(foto) para o ”Tici Visita”. Além de
compor o time de apresentado-
res, ela apresenta ainda um outro
quadro, ”Minha Tribo”, que mos-

tra, em doze episódios, os dife-
rentes universos de pessoas
que compartilham diversos esti-
los de vida, com produção da
Bossa Nova.

Na real
Uma equipe do “Rede TV

News” visitou as favelas de
Paraisópolis e Heliópolis, em
São Paulo, para gravação da
série “Drible na crise”. O desejo
é saber como seus moradores
estão se virando na real – por-
que na ficção da Globo, em
Paraisópolis, a coisa é um pou-
co diferente.

Proibidos na Xuxa
Existe um comentário forte

nos bastidores da base da
Record, em São Paulo, de que os
artistas da Som Livre, além dos
da Globo, não poderão se apre-
sentar no programa de Xuxa. O
veto existe, mas não é assumido
de forma oficial. A lista dos proibi-
dos é enorme e inclui Marcos &
Belutti, Gaby Amarantos, banda
Malta, Maria Gadu, Marina Elali,
Michel Teló, Ney Matogrosso e,
como não poderia deixar de ser,
os padres Reginaldo Manzotti e
Alessandro Campos.

Lá vem culinária
A coluna falou outro dia da

contratação de André Vasco pelo
canal pago Discovery. O progra-
ma que ele irá comandar na
emissora ainda sem data de
estreia definida, é o “Cozinhan-
do no Supermercado”. Trata-se
de uma batalha gastronômica
apresentada pelo André Vasco
e com participação da chef Carla
Pernambuco.

Fechada
A banda “Aviões do Forró” tam-

bém fechou participação no es-
pecial do “Globo de Ouro” em
homenagem aos 30 anos da Axé
Music, que o canal pago Viva irá
exibir a partir de 19 de outubro.
Com apresentação de Carolina
Dieckmann e Márcio Garcia, as
gravações acontecerão de 13 a
19 de agosto no Teatro Castro
Alves, em Salvador, reunindo
mais de 60 artistas.

Segunda-feira  – Emília
acredita que Bernardo está vivo.
Anita se interessa por Roberto.
Emília decide abrir a sepultura
de Bernardo. Afonso pede a
Pedro que convença Anita a
permanecer no casarão. Anita
afirma que Roberto é o amor de
sua vida e anuncia que continu-
ará no casarão. Botelho indica
um calmante para Massimo dar
a Salomé. Raul decide aceitar o
emprego no casarão para pro-
teger Chico. Roberto se inte-
ressa por Lívia e Felipe se inco-
moda.

Terça-feira  – Roberto cor-

Segunda-feira  – Grego avi-
sa a Tomás que, se ele não
impedir o casamento de Mari e
Benjamin, aceitará Bruna como
dançarina em sua boate. Ben-
jamin confidencia a Mari que
Gabo será afastado da Pilartex.
Bruna decide trabalhar no Pata
Choca. Soraya esquece de ir ao
recital de seus filhos. Gabo e
Benjamin trocam ofensas.
Soraya destrata Izabelita e é
repreendida por Benjamin, que

Segunda-feira  –  Murilo con-
fessa a Regina suas armações
contra ela, mas não revela o
nome do cúmplice. Inês invade o
apartamento de Murilo e encon-
tra o relógio de Evandro. Wolnei
revela a Vinícius que foi Cris quem
o contratou para incriminar Re-
gina. Vinícius, Wolnei e Tadeu
denunciam Cris e Murilo para
Vera. Murilo e Otávio pressio-
nam Beatriz. Júlia afirma a Luís
Fernando que quer voltar a mo-
rar com sua mãe. Vinícius expul-
sa Cris de sua casa. Paula e Ivan
recebem a notícia do falecimen-
to de sua prima. Beatriz confes-
sa a Otávio que está apaixonada
por outro homem.

Terça-feira  –  Beatriz pede
para continuar amiga de Otávio,
que promete vingança. Vinícius
e Regina se beijam, mas a moça
recua por causa de Carlos
Alberto. Olga e Cris se desen-
tendem. Evandro tenta se des-
culpar com Alice. Osvaldo reco-
nhece Otávio e o chantageia. O
passaporte de Murilo é apreen-
dido pela polícia. Laís descobre
que Aderbal recebe propinas.
Alice decide viajar com Murilo.
Murilo e Evandro se enfrentam e
Guto defende o pai. Regina recu-
pera a guarda de Júlia. Diogo
enfrenta Murilo.

Quarta-feira  –  Diogo agride
Murilo e Olga se desespera.
Tadeu ameaça Murilo. Leandra
Leal se irrita com Consuelo, que
se revolta contra Clóvis. Regina
pede a ajuda de Luís Fernando
para melhorar sua imagem pú-
blica. Alice descobre que Murilo
ainda é agenciador de mulhe-
res. Murilo descobre que Cris
está grávida e, em um surto de
ciúmes, empurra a moça da
escada e Alice vê. Cris revela a
Murilo que o filho que espera é

teja Lívia, que jura a Emília que-
rer distância de todos do casa-
rão. Anita sonda Rosa sobre
Roberto. Lívia, Emília e Gema
começam a violar a sepultura de
Bernardo. Ariel entra em uma
gruta e encontra um homem
misterioso. Felipe, Melissa e
Roberto provam o vinho de
Genaro. Walmir se interessa por
Rita. Melissa finge ser simpáti-
ca com Felícia e Alex. Rita se
encanta com Roberto. Melissa
exige que Anita ocupe a função
de Carola e seja sua criada de
quarto. Massimo exige que
Salomé tome o calmante e a
ameaça com o divórcio. Ariel
surge para ajudar Emília, Lívia e
Gema.

Quarta-feira  – Vitória afirma
a Felipe que aguarda apenas
uma resposta para vender suas
propriedades em Campobello.
Melissa se aproxima de Anita.
Ariel consegue abrir o caixão e
Emília acredita que Bernardo
está vivo. Chico pede que Gema
convença Raul a ficar em
Campobello. Roberto diz a
Melissa que a ajudará a recon-
quistar Felipe. Emília sonha com
seu reencontro com Bernardo.
Gema promete a Raul que cui-
dará de Chico enquanto ele es-

tiver trabalhando no casarão.
Melissa revela seus planos com
Alex para Dorotéia. Salomé e
Bianca imploram para que Felícia
convença Massimo a voltar para
casa. Ariel procura Bernardo.

Quinta-feira  – Ariel tenta fa-
zer com que Bernardo recupere
sua memória. Felipe e Lívia se
encontram no armazém de Ne-
ném. Irmã Lúcia pede que Lívia
estabeleça um prazo para deixar
o convento com Emília. Felícia
conta a Salomé que Massimo
está hospedado na casa de
Neném. Roberto pensa em uma
forma de conquistar Lívia. Pedro
inventa para Roberto que está
noivo de Lívia e o rapaz comenta
com Felipe. Neném lamenta a
falta de notícias de Pérsio. Lívia
revela a Emília que Ariel deixará
seu bilhete para Bernardo em
uma árvore. Pedro mente para
ter o perdão de Gema. Rita e
Felícia visitam a sepultura de
Bernardo e acreditam que o su-
posto morto fugiu.

Sexta-feira  – Pedro ofende
Chico sem que Gema veja. Com
a permissão de Vitória, Felipe
oferece um novo trabalho a Afon-
so e Zilda comemora. Rita e

Felícia revelam a Vitória o estado
da sepultura de Bernardo e ela
inventa uma história para des-
pistar as duas. Dorotéia destrata
Neném. Massimo se diverte ao
saber por Felícia que Salomé
acredita que ele e Neném têm
um caso. Pedro mente e confir-
ma a Felipe que está noivo de
Lívia. Anita confessa a Afonso
que deseja apenas ser sua
amiga. Ariel e Lívia observam
Vitória e Zilda visitando a sepul-
tura de Bernardo.

Sábado – Lívia percebe que
Vitória sabe que Bernardo está
vivo e conta a Emília. Felipe des-
confia do passeio de Vitória.
Pedro comenta com Anita que
Roberto se interessou por Lívia.
Melissa, Roberto e Dorotéia ar-
mam para que a moça recon-
quiste Felipe. Bento revela a Vi-
tória que o homem encontrado
em Porto Alegre não é Bernardo.
Massimo negocia com Salomé
as condições para voltar para
casa. Botelho convida Neném
para acompanhá-lo à festa de
Roberto. Lívia planeja trabalhar
no casarão para descobrir a ver-
dade sobre seu pai. Desorienta-
do, Bernardo ataca Bento.

avisa à mãe que não a quer em
seu casamento. Mari se deses-
pera ao ver Pedroca e Lourenço
frente a frente com um enorme
cachorro em Paraisópolis.

Terça-feira  – Mari se surpre-
ende ao ver que o cachorro é na
realidade amistoso com Lou-
renço e Pedroca. Janice avisa a
Grego que os filhos de Soraya
estão em Paraisópolis, como
ele havia planejado. Júnior aler-
ta Soraya que Lourenço e
Pedroca não foram à escola.
Izabelita sai com Margot para
comprar o enxoval do bisneto.
Mari diz a Benjamin que Louren-
ço e Pedroca estão no Pata Cho-
ca. Soraya e Gabo vão até
Paraisópolis pegar os filhos.
Gabo se assusta ao ver Grego
na sala de seu escritório.

Quarta-feira  – Grego propõe
a Gabo que os dois se unam
contra Benjamin. Soraya e Gabo
recebem Silvéria e Fradique para
jantar. Júnior sabota as refei-

ções de Silvéria. Benjamin com-
pra a casa que Mari havia perdi-
do na época em que os dois se
conheceram, e surpreende a
noiva ao comunicar que os dois
irão morar no local. Margot acei-
ta o convite de Grego para co-
nhecer o Pata Choca e Bruna se
incomoda. Mari e Benjamin rea-
gem surpresos ao ver Margot e
Grego juntos em Paraisópolis.

Quinta-feira  –  Grego come-
ça a se aproximar de Margot e se
tornam amigos. Mari e Ben se
preocupam com a aproximação
de Grego e Margot. Continua o
jantar na casa de Soraya com
Silvéria e Fradique. Gabo conse-
gue convencer Fradique a se
candidatar como presidente da
Associação de Moradores. Juju
implora para Eva não contar para
Mari e Danda sobre a intimação
que recebeu. Paulucha procura
Grego para falar sobre o traba-
lho de Bruna no Pata Choca.
Clarice diz para Tomás que o
casamento deles acabou defini-
tivamente. Dália começa a pre-
parar uma venda especial com a
muamba de Danda que com-

prou no leilão.
Sexta-feira –  Benjamin en-

contra Grego e Margot conver-
sando e o clima entre eles fica
tenso. Grego e Benjamin come-
çam a discutir e Margot coloca os
dois para fora de casa. Jávai
continua a acreditar que está
sendo perseguido e sequestra
Junior. Ben, Mari e Olga traba-
lham para a montagem do res-
taurante Cebola Brava. Patricia
se preocupa com a aproxima-
ção de Grego e Margot. Natasha
decide que quer fazer plástica e
Paulucha se irrita com a filha.

Sábado  –  Mari e Danda des-
cobrem que Jurandir foi intima-
do e vão tirar satisfação com
Grego. Raul continua às turras
com Omara, Claudete e Mirela e
elas insistem para que ele case
com uma das três. Começa a
venda especial de Dália e forma-
se uma fila de mulheres do
Morumbi para adquirir as peças
de grife. Júnior tenta escapar de
Jávai com a ajuda de Soraya.
Gabo começa a armar o esque-
ma para derrubar Benjamin da
presidência da Pilartex.

dele.
Quinta-feira  –  Murilo foge e

Alice socorre Cris, que pede
sigilo sobre a paternidade de
seu filho. Vinícius conta para
Alice toda a verdade sobre
Murilo. Cris perde o bebê, mas
mantém segredo para Vinícius.
Tom Cruzes conta para
Valeska que Osvaldo invadiu
seu computador. Celina e Inês
convencem Alice a ir à sua fes-
ta. Otávio e Sérgio analisam
documentos da empresa.
Murilo perde seu celular e Re-
gina o guarda. Murilo é assas-
sinado durante a festa de Alice.

Sexta-feira  –  Pedro anun-
cia a chegada da polícia e pede
que ninguém deixe a boate,
mas Beatriz e Diogo não aca-
tam a decisão. Inês acusa
Beatriz de matar Murilo. Vinícius
consola Olga. Otávio e Sérgio
terminam a análise de docu-
mentos que incriminam Beatriz.
Ivan é atropelado e Diogo pede
ajuda a Sérgio. Alice exige que
Cris revele para Vinícius que o
suposto filho que espera é de
Murilo. Paula adota Manuela, o
bebê de sua prima. Cris se
aproxima de Júlia.

Sábado  –  Ivan se revolta ao
descobrir que ficará paraplégico
e é rude com Sérgio. Vinícius
descobre que Cris perdeu o
bebê e que a criança era de
Murilo. Com a ajuda de Luís
Fernando, a matéria sobre Re-
gina é publicada. Cris é presa.
Wolnei copia os balanços fi-
nanceiros do Estrela Carioca.
Bento revela a Regina que en-
controu uma gravação de Beatriz
no celular de Murilo. Regina
conversa com Teresa sobre
Beatriz e Estela ouve. Otávio e
Inês derrubam Beatriz da presi-
dência da Souza Rangel.

Otávio e Inês derrubam Beatriz da presidência da Souza Rangel.
Lívia planeja trabalhar no ca-
sarão para descobrir a verdade
sobre seu pai.

Gabo começa a armar o esque-
ma para derrubar Benjamin da
presidência da Pilartex.


