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Bate Rebate

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

• O tema de abertura do
“Xuxa Meneghel”, na Record,
tem como autores e intérpre-
tes Junno Andrade, namora-
do dela, e Bozzo Barretti, ex-
“Capital Inicial”.

• Surgiu uma conversa do
Britto Junior na Bandeiran-
tes! Mas na Record, onde o
Britto ainda tem um ano de
contrato pela frente, ninguém
sabe de nada.

• O diretor Alexandre
Avancini, da Record, já tem
mantido reuniões para fechar,
o mais rapidamente possí-
vel, o elenco de sua próxima
bíblica, “Josué”.

• O cantor Thiaguinho e
os sertanejos Chitãozinho e
Xororó terão papel de desta-
que dentro do novo formato
do especial “Show da Vira-
da”, na Globo.

• A atriz Adriana
Garambone renovou contra-
to com a Record. Hoje no
papel de Yunet, na novela

“Os Dez Mandamentos”, ela
vai para dez anos de casa.

• Nuvem de Lágrimas”,
com Fafá de Belém, será
um dos temas de “A Regra
do Jogo”, substituta de
“Babilônia”, na Globo. Já
encontra-se em sonori-
zação.

• Vale o destaque: o “Jor-
nal da Cultura”, que vai ao ar
diariamente às nove da noi-
te, na TV Cultura, se coloca
entre os melhores da TV
aberta na atualidade.

• É preciso reconhecer:
o “Tomara que Caia”, da
Globo, não deu certo. Já
teve tempo suficiente para
mostrar algo, mas continua
longe de ser razoável...

• “Sensacional”, sim-
plesmente assim, foi o títu-
lo escolhido para o mais
novo programa de Daniela
Albuquerque, que vai ao ar
aos domingos, pela Rede
TV!.

Exclusividade
Enquanto durar o seu tra-

balho em “Malhação – Seu
Lugar no Mundo”, que estreou
na segunda-feira passada, o
cantor Lucas Lucco será “ar-
tista exclusivo da Globo”. Não
poderá realizar matéria em
outra emissora de rede nacio-
nal, como Record, SBT, Rede
TV! e Band. Está liberado para
imprensa escrita, digital e
emissoras locais, mas terá
que pedir autorização da dire-
ção da Globo. O novo clipe do
Lucas, “Quando Deus Quer”,
em 48 horas teve mais de um
milhão de acessos.

Lívia liberada
Silvio Santos disse, nas

gravações do seu programa,
que  Lívia Andrade está libera-
da para atender o convite da
Record para a próxima edição
de “A Fazenda”, que estreia dia
23 de setembro. Se for chama-
da e quiser aceitar, pode ir. E
depois voltar para o SBT, sem
problema nenhum.

Editando

A Record gravou uma cha-
mada divertida para anunciar
a volta do “Troca de Família”,
em setembro. Nela, Marcos
Mion aparece no lugar do Mar-
celo Rezende, no “Cidade Aler-
ta”, e o Mionzinho ocupa o tro-
no do Percival. Em meio a tudo
isso, aparece a Chris Flores
(foto) e diz: “Vocês ainda não
viram nada!”.

Encostado
O “Pânico na Band” não aca-

bou com o “Apagão”, formato da
Fremantle. O quadro está só na
“geladeira”, mas possui episó-
dios inéditos finalizados, para
quando houver a decisão de
voltar com ele. É que o programa
abandonou um pouco das suas
características, para abrir espa-
ço ao Tiririca, entendendo que
ele poderia representar algum
ganho na audiência. Mas na
média geral, isso não aconte-
ceu até agora. Difícil até saber
se o público do Tiririca é o mes-
mo do “Pânico”.

Moça do interior
Camila Queiroz vai interpre-

tar uma moça do interior na nova
novela global das seis,
“Candinho”, de Walcyr Carras-
co. Não teve dificuldades nos
testes. O sotaque carregado, que
sempre foi um destaque em “Ver-
dades Secretas”, acabou aju-
dando bastante. A nova atração
deverá estrear em janeiro.

Exagero
O “Hoje em Dia” tem tudo

para ser um programa muito
bom, inclusive a partir dos seus
apresentadores, mas não se en-
tende a insistência de, também
nele, a Record inserir tanta vio-
lência. Em vez de saúde, culiná-
ria, beleza, cultura, moda e cele-
bridades, mais apropriados
para seu conteúdo, o que se
assiste em boa parte
são mortes, tiroteios, estupros
e tráfico de drogas. É como se
fosse uma especialidade da
casa.

Compartilhar experiência
A CNN está convidando os

diretores de jornalismo de TVs
do mundo inteiro para um en-
contro de três semanas em se-
tembro, na sua sede de Atlanta.
Franz Vacek, da Rede TV!, está
entre os convidados a dividir
esses conhecimentos, muito
pela sua maneira de fazer um
jornalismo “fora da caixinha”.

Fica na sua...
Se depender da Record, o

SBT vai continuar flutuando
tranquilo com as suas novelas
infantis. Embora no passado ti-
vesse existido este desejo, hoje
a sua direção não tem planos de
realizar qualquer investimento na
área. A Record pretende, cada
vez mais, investir em temas reli-
giosos. O plano é produzir pelo
menos uma novela bíblica a cada
ano.

Língua estrangeira

Logo depois de “Os Dez Man-
damentos”, na Record, Nanda
Ziegler (foto de Mensch), intér-
prete de Judite, pretende viajar
para Los Angeles, nos Estados
Unidos, onde passará uma tem-
porada estudando Inglês.

Aprovado
O alto comando da

teledramaturgia da Globo, leia-
se Silvio de Abreu, acaba de
aprovar a sinopse de Daniel Ortiz
para o horário das sete da noite.
A novela vai misturar elementos
de “Sassaricando” com temais
atuais. Agora, na etapa seguin-
te, o autor e o diretor Fred Mayrink
passarão a se preocupar com a
escalação completa do elenco.
Alguns lançamentos, gente do
teatro do Rio e São Paulo, caras
novas na televisão, podem ser
esperados.

Vai mal
O canal pago Multishow, que

já foi de variedades, hoje quer
ser engraçado. Com tantos pro-
gramas de humor, cabe pergun-
tar quem consegue assistir e
achar graça? Um gosto bem

duvidoso. Passa a impressão
que não existe uma direção ar-
tística para avaliar a qualidade.
Em compensação, o Canal Viva,
que mostra antigos programas
da Globo, prova como é possível
manter humor de qualidade por
tanto tempo no ar. “Sai de Baixo”,
“Os Normais”, “Toma Lá Dá Cá”
e “Escolinha do Professor
Raimundo” são algumas pro-
vas disso.

Na mira

De férias no Brasil, para re-
ver a família e os amigos, Ana
Paula Henkel (foto de Daniela
Dacorso), a Ana Paula do volei-
bol, foi sondada pela Record para
atuar como comentarista nas
transmissões da Olimpíada do
Rio de Janeiro, no próximo ano.
Desde 2010, após se casar, ela
passou a morar em Los Angeles.

Bom jornal
Merece destaque o trabalho

feito por Rafael Colombo na apre-
sentação do “Jornal Band News”,
todas as manhãs, junto com a
Bandeirantes aberta. Mesmo
com estrutura reduzida, ele con-
segue levar por uma hora e meia
o jornal, com muitas informa-
ções e análise.

Espichou
Prevista para permanecer no

ar até 16 de outubro, a novela “Os
Dez Mandamentos”, da Record,
será esticada em mais vinte ca-
pítulos. A equipe confirma a in-
formação e avisa que a produ-
ção terminará com 170 capítu-
los. Com isso, a estreia de “Es-
crava Mãe”, de Gustavo Reiz, fi-
cará para 16 de novembro.

Segunda-feira  – Lívia
pede perdão a Vitória.
Dorotéia sonda Bento sobre
Bernardo. Melissa visita o sí-
tio de Genaro com Alex e
Chico para impressionar
Felipe. Anita revela para Lívia
que está apaixonada por
Roberto e acredita ser
correspondida. Padre Luís se
surpreende ao ver Lívia no
casarão. Melissa, Roberto e
Dorotéia iniciam um plano
para retomar o casamento da

Segunda-feira  – Lindomar
não aceita o suborno de Soraya.
Alceste e Gabo ficam juntos e
o empresário afirma que sabe
que ela trabalha para a máfia.
Joaquim diz a Mari que não
entende por que Bruna deseja
ficar no Pata Choca. Eva co-
menta com Grego que seu ves-
tido de noiva foi roubado.
Soraya ordena que Júnior quei-
me o vestido de Eva. Soraya
confronta Ximena sobre seu
caso com Gabo. Mari avisa a
Jurandir que Danda está hos-
pedada em um hotel com Dom
Pepino. Jurandir procura Dom
Pepino.

Terça-feira  – Danda afir-
ma ao pai que Dom Pepino a
considera sua neta. Mari alerta
Danda sobre Dom Pepino. Mari
não gosta de ver Alceste com
Benjamin. Tomás consegue
convencer Jávai de libertar Raul.
Alceste leva Dom Pepino para
conhecer Paraisópolis. Dom
Pepino consegue a permissão
de Grego para investir na co-
munidade. Grego devolve o for-
no que roubou de Mari. Benja-
min fica indignado ao saber por
Margot que Grego a acompa-
nhou em seu exame de
ultrassonografia.

Quarta-feira  –  Grego
questiona Sabão sobre o rou-
bo do carro de Lindomar.
Omara diz a Raul que deseja
se casar com ele. Soraya de-
monstra interesse em conhe-
cer Dom Pepino, e Gabo pede
à esposa para se manter afas-
tada do mafioso. Tomás des-
confia quando Paulucha lhe
conta que Gabo esteve em
Paraisópolis. Soraya comenta
com Danda que está preocu-
pada com a volta de Alceste.
Benjamin prevê confusão entre
Margot e Alceste na Pilartex.

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

Segunda-feira – Otávio
afasta Inês e socorre Beatriz.
Laís sai da casa de Aderbal
e Maria José se magoa com
o marido. Inês pede apoio a

Aderbal. Vinícius e Regina re-
atam o namoro. Otávio amea-
ça Inês. Beatriz seduz Osval-
do. Passam-se meses. Ivan
treina natação. Teresa decide

entrar para a política. Beatriz
encontra Diogo. Evandro pede
Alice em casamento. Norberto
comemora seu novo aparta-
mento com Valeska, e Clóvis
sente falta do amigo. Aderbal
demite Luís Fernando. Otávio
e Beatriz se casam. Guto pilo-
ta um helicóptero que leva
Aderbal, Consuelo e Pedro e
eles sofrem um acidente. Luís
Fernando furta o notebook de
Pedro e mostra arquivos com-
prometedores sobre Aderbal
para Vinícius.

Terça-feira  – Aderbal e
Consuelo se recuperam e pen-
sam em tirar proveito do aci-
dente. A polícia acusa Guto de
burlar a segurança para condu-
zir o helicóptero da empresa.
Vinícius se surpreende com os

documentos que mostram as
propinas recebidas por Aderbal.
Beatriz e Osvaldo armam con-
tra Otávio. Paula e Bento cui-
dam de Manuela. Inês flagra
Beatriz com Osvaldo. Luís
Fernando denuncia as falca-
truas de Aderbal em seu blog,
e Laís consola Maria José. Helô
apoia Guto. Osvaldo ameaça
Inês. Maria José expulsa
Aderbal de casa. Luís Fernando
tenta se reaproximar de Karen.
Norberto pede Valeska em
casamento. Inês descobre a
relação entre Beatriz e Diogo.
Bento se declara para Paula.
Inês acusa Diogo de ter tirado
a vida de Murilo.

Quarta a Sábado – A emis-
sora não forneceu o resumo
dos capítulos.

Quinta-feira  –  Margot
decide voltar ao trabalho na
Pilartex. Dom Peppino pede
a Danda que fale sobre
Soraya. Gabo pede apoio de
Dom Pepino para acabar com
Benjamin. Danda escuta a
conversa de Gabo com o
mafioso e conta para Mari.
Junior mente para Soraya,
dizendo que queimou o vesti-
do de Eva. Dália e Paulucha
reconhecem o vestido de Eva.
Izabelita conta a Paulucha
sobre a cirurgia de Natasha,
e tenta impedir que ela se
realize. Mari procura Gabo.

Sexta-feira  –  Paulucha
repreende Grego por ter dado
dinheiro a Natasha para uma
cirurgia plástica. Mari acusa
Gabo de estar se unindo a um
mafioso para destruir Benja-
min. Mari conta a Soraya que
Gabo tentou assediá-la.
Soraya expulsa Gabo de sua
casa. Dom Pepino manda
Alceste vigiar Gabo. Cícero
avisa a todos que uma das
obras foi cancelada. Lindomar
conta a Grego que Ximena
está com Gabo em um hotel.
Benjamin pergunta a Mari o
que ela disse a Soraya para
levar a mãe a se separar de
Gabo.

Sábado  – Soraya conti-
nua em crise por ter se sepa-
rado de Gabo. Gabo procura
Ximena para fazer um convite.
Grego se aproxima cada vez
mais de Dom Pepino. Mari
fica muito feliz porque o Cebo-
la Brava está praticamente
pronto. Lindomar consegue
recuperar o carro sem des-
confiar quem o roubou. Clarice
se separa definitivamente de
Tomás. Mari vai com Soraya e
Izabelita jogar as cinzas de
Antonino no mar.

moça com Felipe. Roberto
exige que Vitória cancele sua
festa.

Terça-feira – Os convi-
dados do evento começam a
chegar. Vitória exige que
Felipe retome seu noivado
com Melissa. Padre Luís exi-
ge falar com Lívia, e Felipe
provoca os dois. Alex diz a
Felipe que gostaria que o pai
se casasse com Melissa.
Bento seduz Dorotéia. Felipe
decide pedir Melissa em ca-

samento.
Quarta-feira  – Felipe beija

Melissa, e Lívia se desespera.
Melissa exige que Dorotéia
explique o que fazia no falso
túmulo de Bernardo. Todos
comemoram o noivado de
Felipe e Melissa. Melissa apre-
senta Roberto a Bianca. Padre
Luís ordena que Lívia deixe o
casarão, mas a moça garante
que seguirá com seu plano de
descobrir o paradeiro de seu
pai. Bernardo observa Emília
sem ser visto. Roberto pensa
em se aproximar de Bianca,
mas seduz Anita. Vitória pas-
sa mal e Zilda pede ajuda a
Lívia.

Quinta-feira  – Lívia ajuda
Vitória a se recompor, e Felipe
agradece a moça. Zilda dis-
pensa Lívia do casarão, mas
Vitória ordena que a moça seja
nomeada sua acompanhante.
Lívia alerta Anita sobre Roberto.
Salomé convida Roberto para
jantar em sua casa. Bento e
Raul procuram por Bernardo,
que é protegido por Ariel. Gema
visita Emília e conta um segre-
do a ela. Bernardo encontra
Emília.

Sexta-feira  – Emília afir-
ma a Bernardo que lhe ajudará

a recuperar sua memória. Vitó-
ria aprova os cuidados de Lívia.
Felipe promete a Melissa que
se apaixonará pela noiva. Emília
faz uma revelação a Bernardo.
Salomé acredita que Massimo
tem um filho bastardo. Bento
desconfia das saídas misterio-
sas de Rosa. Pedro ameaça
Raul e diz que se voltará contra
Chico se o jardineiro se aproxi-
mar de Gema. Walmir pede
permissão a Carola para corte-
jar Rita. Um homem bate à
porta da casa de Emília e
Bernardo.

Sábado  – Bernardo e
Emília despistam o capanga
de Bento. Neném resgata o
bebê abandonado na casa de
Massimo. Pérsio chega a
Campobello. Afonso afirma ain-
da amar Anita, que sofre por
Roberto. Lívia contraria Vitória
ao contemplar um retrato de
Bernardo. Rogério comunica a
Felipe que desistiu de comprar
as terras de Vitória. Bernardo
pergunta a Emília por que está
sendo caçado. Dorotéia e Ben-
to se encontram. Pedro enfren-
ta Gema por causa de Raul.
Emília volta de um passeio e
não encontra Bernardo em sua
casa.

BABILÔNIA
(GLOBO – 21h00) - Últimos Capítulos

Inês descobre a relação entre
Beatriz e Diogo.

Emília volta de um passeio e não encontra Bernardo em sua casa.

Maria José expulsa Aderbal de
casa.

Mari vai com Soraya e Izabelita jogar as cinzas de Antonino no mar.


