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

• A Record já começou a
revirar seus arquivos para pro-
duzir um especial sobre os 50
anos da “Jovem Guarda”. Esse
material deverá ser exibido pelo
“Jornal da Record”.

• A Rede TV! deverá estrear
em setembro o novo programa
de Daniela Albuquerque. O pro-
duto ainda está sendo
formatado e será apresentado
nas tardes de domingo.

• O cachê para os partici-
pantes da próxima “Fazenda”,
na Record, vai oscilar entre R$
60 mil e R$ 100 mil. Valor que
poderá ser parcelado em cinco
vezes em alguns casos. 

• A produtora Eyeworks –
Cuatro Cabezas já está traba-
lhando em novos formatos e
comprando outros para produ-
zir na Bandeirantes na grade
de programação de 2016.

• Xuxa mantém nos planos
realizar um programa nos mol-
des do “Criança Esperança”
ou “Teleton” na Record. Espe-

ra que a direção da emissora
acabe comprando a ideia.

• O desempenho de Grazi
Massafera em “Verdades Se-
cretas” já fez as atenções se
voltarem para ela. O nome de
Grazi já aparece em duas re-
servas de novelas na Globo. 

• A programação da
Disney no SBT vai ao ar no dia
1º de setembro, mas ninguém
sabe como vai funcionar. Está
tudo nas mãos do Silvio San-
tos e ele não abre pra nin-
guém.

• Miriam Freeland acertou
seu retorno à Record, para
integrar o elenco de “Josué”,
a próxima novela bíblica da
emissora no ano que vem.
Ela será uma das protago-
nistas.

• A Globo vai intensificar a
busca de alguém para subs-
tituir a Mônica Iozzi no “Vídeo
Show”. Pelo andar da carrua-
gem, a escolhida será uma
atriz do elenco de novelas.

S.O.S
O que vai sair disso apenas

o tempo dirá, mas a Globo dis-
parou a chamada “Operação
Salvamento”, reunindo cerca de
40 profissionais, Boninho en-
tre eles, em um hotel do Rio de
Janeiro, para se encontrar uma
saída para o “Tomara que caia”.
O programa, definitivamente, é
chato. Este encontro foi uma
“lavação de roupa suja no bom
sentido”, com todos dando
palpites e preocupados em aju-
dar a melhorar a qualidade do
produto. Agora, se ainda as-
sim não for encontrada uma
solução, o título do programa
será justificado.

Expectativa
Na Record, fala-se sobre o

lançamento de um programa
diário do Celso Russomanno,
“Patrulha do Consumidor”. Mas
como poderá Russomanno
conduzir um programa diário,
ao vivo, se ele deverá estar em
Brasília todas as semanas,
pelo menos de terça a quinta-
feira, dias de expediente na
Câmara?

TV fechada

A modelo Carol Ribeiro
(foto) será a apresentadora da
segunda temporada do “Mapa
do Pop”, que promete levar
telespectadores a um roteiro
turístico dos mais interessan-
tes por diversas cidades do
mundo. A estreia do programa,

no canal TNT, está prevista ain-
da para este segundo semes-
tre.

Jogo rápido
A dupla responsável por “A

Regra do Jogo”, Amora Mautner
e João Emanuel Carneiro, pre-
tende exorcizar o mais rapida-
mente possível o fantasma da
baixa audiência das 21 horas na
Globo, hoje representada por
“Babilônia”. Pelo material em
mãos, eles acreditam que vai
dar para virar rapidamente esse
jogo. A dupla deverá atirar na
trama principal direto. Sem dó
nem piedade, durante as duas
primeiras semanas, movimen-
tando poucos personagens.

Não é por nada
Mas não é estranho esse

silêncio da Bandeirantes em
relação ao Miss Brasil? Ora vem
alguém e garante que vai sair,
ora aparece outro e diz que o
melhor é deixar quieto. De ofici-
al, por enquanto, nada. Fala-se,
agora, entre outubro e novem-
bro. Vamos esperar.

Em cena

A atriz Paolla Oliveira (foto),
que interpreta a personagem
Melissa na novela global “Além
do Tempo”, é clicada durante a
gravação de uma das cenas,
onde ela se descontrola com
Felipe, vivido por Rafael Cardo-
so, após o término do noivado

entre eles.
Zoo da TV

A Rede TV! tem o Paçoca, o
Louro José é da Globo e até um
porco chegou a passar pelo
“Master Chef” da Bandeirantes.
A novela do SBT, “Cúmplices de
um resgate”, para não ficar atrás,
tem um peixinho, um gato, um
rato e um cachorro. Quatro de
uma vez.  E todos se comuni-
cando entre eles por pensamen-
to.

Só faltava essa
Acredita que tem um pesso-

al no Projac torcendo contra a
volta do “Tá no ar”, do Marcius
Melhem e Marcelo Adnet, um dos
maiores acertos da Globo nos
últimos anos? Tudo isso porque
o programa, que não poupa nin-
guém, incluindo a própria Globo,
é considerado “avançadinho”
demais, fora da casinha.

Humor
Faz muito tempo que a dire-

ção da Record está atrás de um
programa de humor para colo-
car na sua linha de shows. É
uma busca antiga e a emissora
já procurou vários profissionais
da área. Fábio Porchat, por exem-
plo, foi um desses alvos.

Titular

Entrevistada por Téo José no
programa “Tête a Tête” pelo ca-
nal Bandsports, Paloma Tocci

(foto) – com passagens por vári-
os programas de esporte na
Bandeirantes e atualmente na
bancada do “Jornal da Band”, ao
lado de Ricardo Boechat – disse
que a responsabilidade é bem
maior em sua nova fase profissi-
onal. “Antes eu era reserva, mas
hoje estou na seleção brasileira
e como titular”, declarou.

Equívoco
Os números atestam o equí-

voco cometido pela Rede TV! ao
colocar o novo programa “Me-
lhor Pra Você” na faixa das ma-
nhãs, em um dos horários mais
disputados pelas emissoras. A
atração está com um desempe-
nho de audiência semelhante
ou, por vezes, até menor ao que
antes conseguiam João Kleber
e o “Bola Dividida” no mesmo
horário. A diferença é que esses
programas tinham custos infini-
tamente menores.

Troca de Família
A Record marcou para 22 de

setembro, com apresentação de
Chris Flores, a estréia do “Troca
de Família – Melhores Momen-
tos”. A exibição acontecerá às
terças e quintas-feiras. O pro-
grama visitará as famílias que
participaram de edições do pas-
sado, para saber como estão
hoje. O “Fantástico”, da Globo,
fez algo parecido no quadro “Ál-
buns de Casamentos”.

Duas fases
“Candinho”, do Walcyr Car-

rasco, que vem por aí na faixa
das 18 horas, na Globo, vai co-
meçar nos anos 1920 e depois
se fixar em 1946. O autor está
acompanhando o diretor Jorge
Fernando na escalação do elen-
co, para iniciar as gravações da
novela em outubro.

Plano B
A direção da Record se reu-

niu para discutir uma possível
saída, caso as reprises das no-
velas da tarde continuem fracas-
sando. E por possível saída exis-
te a ideia de voltar com o “Tudo a
Ver”, ao vivo, com apresentação
do Luiz Bacci.

Segunda-feira  –
Bernardo se afasta de Bento.
Vitória se enfurece com Pa-
dre Luís. Lívia pede para Gema
convencer Emília a deixá-la
trabalhar no casarão. Roberto
flagra Anita acariciando sua
camisa. Bento conta para
Vitória que pode ter encontra-
do Bernardo. Rita afirma a
Rosa que pretende esperar
pela volta de Pérsio. Dorotéia
repreende Roberto por tentar
seduzir Anita. Raul e Ariel
saem com Bento à procura
de Bernardo. Melissa se irrita

Segunda-feira  –  Mari e
Danda descobrem que
Jurandir foi intimado 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. Co-
meça 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

Segunda-feira  – Beatriz se
revolta contra Otávio. Estela se
desespera ao ouvir a gravação
de Murilo. Evandro avisa a Beatriz
que a audiência para seu divór-
cio foi marcada. Teresa sugere
que Estela enfrente Beatriz.
Valeska grava uma conversa
entre Osvaldo e Valdecir. Inês é
declarada a nova presidente da
Souza Rangel. Estela confronta
Beatriz. Teresa aconselha
Beatriz a contar para Diogo que
assassinou Cristóvão. Alice acei-
ta sair com Evandro. Valeska
ameaça Osvaldo. Regina e
Vinícius pensam um no outro.
Teresa avisa a Beatriz que ela
terá que sair de seu apartamen-
to. Vera levanta suspeitas contra
Alice. Otávio se declara para
Beatriz.

Terça-feira – Beatriz não
aceita as investidas de Otávio.
Rafael conversa com Ivan sobre
Sérgio. Norberto defende
Valeska. Karen muda o visual.
Consuelo e Aderbal armam um
plano para acabar com o noiva-
do de Laís e pedem ajuda a
Guto. Vinícius revela a Regina
que eles são suspeitos do as-
sassinato de Murilo. Sérgio não
desiste de Ivan. Laís vai à uma
festa com Rafael. Vinícius se
declara para Regina. Evandro
incentiva Alice a estudar. Bento
ajuda Paula com Manuela. Du-
rante a festa, Fred manda entre-
gar a Rafael uma bebida. Regi-
na deixa Wolnei sozinho com um
envelope com dinheiro. Laís
desmaia na festa.

Quarta-feira  – Rafael leva
Laís para o hospital e Fred come-
mora. Regina confessa a Paula
que sente falta de Vinícius. Laís
tem uma parada cardíaca e
Rafael se desespera. Teresa
avisa a Maria José que Laís está
no hospital. Vera conversa com
Inês. Beatriz aluga o antigo apar-
tamento de Inês. Zé Henrique
encontra outro suspeito de matar
Murilo. Rafael discute com
Aderbal e Consuelo. Regina elo-
gia o visual de Wolnei. Ivan fica
tocado com a dedicação de Sér-
gio. Norberto fica ansioso para
saber o que Cláudio falou sobre
o restaurante no jornal. Regina
termina seu relacionamento com
Carlos Alberto. Consuelo decide
culpar Rafael pelo que aconte-
ceu com Laís. Inês cumprimenta

por Walmir não revelar o para-
deiro de Felipe. Felipe questi-
ona Lívia sobre seu noivado
com Pedro.

Terça-feira  –  Lívia confir-
ma seu suposto noivado e
Felipe se enfurece. Melissa
simula uma queda e engana
Felipe. Felícia entrega a Bianca
o presente que preparou com
Alex. Salomé comenta com
Bianca que ela poderá se ca-
sar com Roberto. Roberto pede
para se encontrar com Anita.
Bento faz ameaças a Rosa.
Raul e Gema trocam olhares e
ficam constrangidos com a
chegada de Lívia e Emília.
Bernardo se aproxima do ca-
sarão.

Quarta-feira  –  Ariel prote-
ge Bernardo. Salomé decide
consultar um oráculo. Lívia
conta para Raul que é neta de
Vitória. Carola tenta conven-
cer Anita a desistir de se en-
contrar com Roberto. Dorotéia
sugere que o filho se case com
Bianca. Roberto mente para

Anita. Felipe decide comprar
as terras de Genaro. Vitória
fala com Raul sobre as flores.
Ariel faz um pedido a Bernardo.
Zilda desconta dinheiro dos
empregados. Pedro se surpre-
ende ao ver Lívia no casarão.

Quinta-feira  –  Lívia conta
a Pedro por que quer trabalhar
no casarão. Severa ouve Anita
falando de Roberto para Caro-
la. Afonso entrevista Lívia.
Melissa manda Roberto sedu-
zir Anita. Emília ameaça Lívia
para que ela desista de sua
ideia. Melissa se anima quan-
do Felipe afirma que não quer
mais ficar em Campobello.
Felícia devolve o broche de
madrepérolas para Bianca.
Pérsio avisa a Neném que vol-
tará para casa. Felipe encon-
tra Lívia.

Sexta-feira  –  Felipe e
Roberto lutam esgrima.
Dorotéia ouve Vitória falar de
Bernardo para Zilda. Pedro pede
para Roberto ensiná-lo a lutar

esgrima. Roberto se insinua
para Lívia. Felipe avisa a Vitó-
ria que venderá o sítio de Genaro
antes de deixar Campobello.
Ariel encontra Bernardo, mas
é impedido de falar com ele por
seu mestre. Salomé se prepa-
ra para uma cerimônia espiritu-
al. Severa conta para Zilda e
Afonso que Anita está apaixo-
nada. Dorotéia pede para falar
com Bento. Melissa encontra
Lívia.

Sábado  –  Melissa finge
não se lembrar de Lívia.
Dorotéia pede para Bento levá-
la ao túmulo de Bernardo. Anita
não acredita quando Carola
conta que Roberto cortejou
Lívia. Gema se culpa por pen-
sar em Raul. Anita tenta falar
com Lívia sobre Roberto. Raul
pensa em Gema. Emília vê o
mestre de Ariel na mata. Ariel
promete a Lívia que encontrará
Emília. Melissa decide ir atrás
de Felipe e leva Alex. Vitória
flagra Lívia em seu quarto.

com a ajuda de Soraya. Gabo
começa a armar o esquema
para derrubar Benjamin da pre-
sidência da Pilartex.

Terça-feira  –  Grego acom-
panha os exames de Margot.
Danda procura Patrícia e pede
à psicóloga que volte a atender
Soraya. Patrícia termina sua
relação com Lindomar. Margot
confessa a Grego que está
gostando de sua companhia.
Benjamin surpreende Gabo ao
convocar uma reunião de acio-
nistas e se candidatar oficial-
mente à vaga de diretor execu-
tivo da Pilartex. Soraya no-
meia Melodia como governanta
de sua casa e rebaixa Júnior.
Mari avisa a Margot para ter
cuidado com Grego. Benjamin
é eleito diretor da Pilartex.

Quarta-feira  –  Benjamin
aceita Ester como sua secre-
tária. Gabo incentiva Grego a
derrubar Benjamin. Benjamin

nega a Grego o dinheiro relati-
vo ao serviço de segurança que
Gabo lhe pagava. Gabo questi-
ona a competência de Benja-
min junto aos executivos.
Izabelita consola Lindomar,
que chora pelo término com
Patrícia. Olga demite Expedito
e precisa de um novo mestre
de obras para o Cebola Brava.
Um executivo procura Benja-
min para cancelar o contrato
com a Pilartex por causa da
saída de Gabo da empresa.

Quinta-feira  –  Benjamin
não consegue convencer o
executivo a permanecer com a
Pilartex. Tomás oferece dinhei-
ro a Grego para se afastar de
Bruna. Cícero é demitido do
emprego, e Isolda tenta
consolá-lo. Armandinho conta
a Danda que Patrícia terminou
com Lindomar. Sabão entrega
a Soraya o cheque que Izabelita
fez para Paulucha. Sereno en-
trega o vestido de noiva de Eva,
que está sendo reformado para
Mari, a Silvéria. Um acionista
da Pilartex avisa a Benjamin

que as contas bancárias da
empresa estão zeradas.

Sexta-feira  –  Benjamin
tem dificuldade com a Pilartex,
e Gabo faz armações para difi-
cultar ainda mais o trabalho do
sobrinho. Grego intercepta um
forno industrial que Mari e Olga
tinham comprado para o Cebo-
la Brava. Cícero passa a ser
assessor de Benjamin na
Pilartex. Soraya descobre que
Silvéria roubou o vestido de
noiva de Mari. Dom Pepino
chega de NY ao Brasil acom-
panhado da consultora
Alceste.

Sábado  – Benjamin é ami-
go de Alceste e pede que ela
faça uma consultoria para
Pilartex. Jurandir vê Bruna dan-
çando no Pata Choca e a ar-
ranca do palco. Mari conversa
com Bruna novamente sobre a
opção dela de dançar no Pata
Choca. Danda vai com
Armandinho se encontrar com
Don Pepino. Soraya recebe a
intimação para o começo do
processo por injúria racial.

Beatriz em sua nova casa.
Quinta-feira  – Inês e Beatriz

se enfrentam. Consuelo e
Aderbal prestam queixa contra
Rafael. Gabi destrata Diogo.
Tadeu presta seu depoimento
e Vera estranha sua tensão.
Regina descobre falta de di-
nheiro no caixa e fica apreensi-
va. Regina conta para Vinícius
que terminou com Carlos
Alberto. Paula sente ciúmes de
Bento. Norberto é chamado
para ser entrevistado em um
programa de TV. Rafael se dis-
farça para ficar perto de Laís.
Regina e Tadeu encontram
Wolnei no restaurante. Luís
Fernando percebe a armação
de Aderbal e Consuelo. Sérgio
consegue tranquilizar Ivan. Ta-
deu e Gabi decidem se casar.
Bento finge ser pai de Manuela.
Regina dá um ultimato em
Beatriz.

Sexta-feira – Olga faz uma
confissão a Vera. Paula repre-
ende Ivan por se vitimizar. Vera
interroga Diogo. Otávio procura
Beatriz. Regina se preocupa
com Inês. Carlos Alberto pede
para Fred aceitar Sérgio. Inês
flagra Regina saindo do prédio
onde Beatriz está morando.
Carlos Alberto e Inês ouvem
Regina falar ao telefone. Alice
beija Evandro. Beatriz volta para
casa e encontra Diogo dormin-
do. Sérgio conversa com Fred.

Sábado – Beatriz liga para
Otávio. Ivan consola Sérgio.
Fred decide deixar o Brasil.
Rafael se irrita com as mensa-
gens nas redes sociais.
Aderbal e Consuelo comemo-
ram a repercussão positiva de
sua imagem. Regina entrega a
Vera o celular de Murilo. Fred
pede perdão a Sérgio e Ivan.
Beatriz se separa de Diogo.
Evandro homenageia Carlos
Alberto. Guimarães avisa a
Maria José que Laís irá se recu-
perar. Otávio intimida Beatriz.
Norberto comunica a Clóvis que
irá se mudar. Fred revela a
Rafael que ajudou Guto e
Aderbal. Sérgio e Ivan decidem
ficar juntos. Laís sai do hospital
e defende Rafael diante dos
repórteres. Gabi e Tadeu se
casam. Vera conclui o inquérito
sobre a morte de Murilo. Laís
decide sair de casa. Inês ame-
aça Beatriz.

Vitória flagra Lívia em seu
quarto.

Soraya recebe a intimação para
o começo do processo por injú-
ria racial.


