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• E o “Você Decide”? Parece
que virou assunto proibido na
Globo nos últimos tempos.
Tudo indica que o retorno ou
não deste programa ficará para
a temporada de 2016.

• Está tudo preparado para
a estreia do novo programa do
Celso Portiolli, que ocorre nes-
te sábado, dia 29, às 22 horas,
no SBT. O título é “Sabadão
com Celso Portiolli”.

• Com uma carreira pratica-
mente construída na Globo, o
ator Alexandre Slaviero está na
mira da Record, para viver um
dos personagens de “Josué e
a Terra Prometida”.

• O anunciado novo progra-
ma do João Kleber na Rede TV!
não irá mais existir. Existem
ordens de cima na emissora
para não se gastar mais nem
um tostão em produção.

• A Globo não liberou Cláu-
dia Leitte para o Teleton do
SBT, dias 23 e 24 de outubro,
no SBT. Naquele período ela
estará envolvida com a realiza-

ção do “The Voice Brasil”.
• O ator Luka Ribeiro, que

trabalhou nas duas versões
da novela infantil “Chiqui-
titas”, aparece bem cotado
para participar da próxima
edição de “A Fazenda” na
Record. 

• Ainda não existe uma
posição se o especial “Sinto-
nize” será ou não apresenta-
do pela Globo nesta tempo-
rada. Um conflito de interes-
ses é apontado como
complicador.

• O último programa da
temporada do “Gugu” na
Record irá ao ar em 17 de
setembro. Seus espaços
serão ocupados pela “Fazen-
da”, “Cake Boss” e “Troca de
Família”.

• A Bandeirantes nega
que passou ao SBT os direi-
tos de transmitir o concurso
“Miss Brasil” a partir deste
ano. Classificou tal boato
como absurdo e sem funda-
mento.

Já deu!
O SBT deveria prestar as

devidas homenagens ao “Cha-
ves”, com um busto na entrada
da emissora ou um lugar es-
pecial na galeria, mas parar de
vez a exibição do seriado. Bus-
car uma saída honrosa, a partir
do momento que seus resulta-
dos já deixam a desejar. Não
existe mais lugar para o “Cha-
ves” na televisão atual, ainda
mais em um SBT, com as con-
dições que possui de levar ao
ar produtos mais condizentes
com a realidade. O “Chaves”,
repito, merece a melhor e mais
digna aposentadoria.

Não deu certo
O melhor que a Globo tem

a fazer com o “Tomara que
Caia” é sumir rapidamente
com ele. Se convencer de que
foi uma experiência que, ape-
sar das condições oferecidas,
não deu certo. Em se tratando
de um erro, como é o caso,
deve-se agir rapidamente.

Bola cheia

Murilo, de “Babilônia”, em
nada alterou o prestígio de Bru-
no Gagliasso (foto) na Globo.
Ao contrário, ele continua sen-
do um dos artistas mais dispu-
tados pelos principais autores
e diretores de núcleo da emis-
sora. Gagliasso está na mira
de Glória Perez, com quem tra-
balhou recentemente em “Du-

pla Identidade”, para viver um
dos protagonistas da sua nova
novela que possivelmente terá a
direção de Mauro Mendonça Fi-
lho. Consta também um desejo
de Amora Mautner em contar
com o artista em uma minissérie
de Euclydes Marinho.

Sob pressão
O SBT já está aceitando ins-

crições para a nova série do
“Cozinha sob Pressão”. Aliás,
de acordo com Henrique
Casciatto, do seu departamen-
to comercial, não tem como fu-
gir dessa tendência. O merca-
do está apresentando uma res-
posta bem interessante para
os programas de culinária e a
emissora pretende continuar
investindo forte neles. A tercei-
ra temporada deve começar em
24 de outubro.

É isso
Roberto Justus grava o seu

“Justus Mais” em ritmo acele-
rado e deverá encerrar todos
os trabalhos em setembro. E
não é só por causa de “A Fazen-
da”. Como já dito neste espa-
ço, o programa ou vai acabar
ou voltar como produção inde-
pendente.

Filhos da Guerra
Para lembrar os setenta

anos do fim da Segunda Guerra
Mundial, a Globo exibe pela pri-
meira vez na televisão aberta
brasileira a série alemã “Filhos
da Guerra”. Vai ao ar de 31 de
agosto a 4 de setembro, depois
do “Programa do Jô”.

Programa novo
Sérgio Waib deverá estrear,

agora em setembro, um progra-
ma diário na Bandeirantes, após
o “Jornal da Noite”, nada pareci-
do com o que faz na BandNews
ou o que tinha na Gazeta. É um
lance novo. Gravações em cur-
so na Stúdio S/A, do Hélio
Silemann.

Duas coisas
Sobre a estreia da Xuxa na

Record, no dia 17 passado, dois
detalhes necessitam ser sali-

entados: 1º) O tempo todo ela se
mostrou muito feliz. Isso é im-
portante; 2º) Mas o programa fi-
cou devendo em conteúdo. Es-
perava-se muito mais.

Funkeira

A ex-“Porta dos Fundos”
Letícia Lima (foto) faz parte do
elenco de “A Regra do Jogo”,
novela substituta de “Babilônia”,
que estreia nesta segunda-fei-
ra, dia 31 de agosto, na Globo.
Sua personagem será uma
“funkeira”.

Um achado
A direção do SBT considera

que a grande arma dentro de
sua programação diária está
na exibição de novelas na faixa
da tarde. Algo que o seu
telespectador assimilou muito
bem e que a um custo próximo
de zero, acaba contribuindo de-
cisivamente na sua média men-
sal de audiência.

Malu às sete
Longe da televisão desde

“Sangue Bom” e um trabalho
como assistente em “O Rebu”,
Malu Mader tem a preferência do
autor Daniel Ortiz para viver um
dos principais papéis de sua
próxima novela na Globo. Se tudo
correr como se espera, Malu in-
terpretará a personagem
Rebeca Rocha, vivida pela atriz
Tônia Carrero no original de
“Sassaricando”, e fazer par com
Alexandre Borges.

Efeitos especiais
O diretor Alexandre Avancini

viajou na semana passada até
Los Angeles, nos Estados Uni-
dos, para acompanhar a confec-
ção e, se possível, já trazer para
o Brasil o pacote final de efeitos
especiais da novela “Os Dez
Mandamentos”, da Record.

Nova edição

Começa neste domingo, dia
30 de agosto, a segunda tem-
porada do reality “Mulheres Es-
petaculares”, comandado por
Juliana Sana (foto), no “Esporte
Espetacular”, da Globo. Mas
agora só com personagens
olímpicos. Em cinco episódi-
os, Juliana vai conviver com atle-
tas de ponta que buscam uma
vaga para a Olimpíada do Rio
2016. Esta próxima edição do
“Mulheres Espetaculares” terá
início com Aline Silva, da luta
olímpica.

Convenção
A Bandeirantes promoveu na

semana passada uma conven-
ção do seu departamento co-
mercial. De mais importante é
que todos aprovaram a continui-
dade das novelas turcas. Após
“Mil e Uma Noites” e “Fatmagul”,
virá uma outra. E como novida-
de, já se planeja a produção e
exibição, para este ano, de um
especial de “A Liga”. O título es-
colhido é “Cárceres”, o que já
proporciona a todos saber do
que será tratado.

Segunda-feira – Emília
procura por Bernardo na mata.
Dorotéia comenta com
Melissa que acredita que
Bernardo esteja vivo. Vitória
marca a data do casamento
entre Felipe e Melissa e Lívia
se entristece. Dorotéia sonda
Zilda sobre Bernardo. Raul
conta pra Emília que Bento vi-
sitará sua casa atrás de
Bernardo. Roberto ensina
Pedro a lutar esgrima. Rosa
faz uma revelação a Neném.
Melissa desconfia do
envolvimento entre Felipe e

Segunda-feira  – Izabelita
joga as cinzas do marido no
mar, acompanhada de Soraya
e Mari. Benjamin insinua que
Gabo é o responsável pelos
cancelamentos dos contratos
internacionais da Pilartex. Mari
e Izabelita ficam perplexas ao
ver Soraya lavando os pés de
Júnior para provar que é uma
nova pessoa. Gabo pede a
Armandinho que ensine a eti-

Segunda-feira – Tóia cuida
da festa na Caverna da Macaca.
Sumara tira uma foto com Neymar
e Atena não gosta. Com a ajuda de
Iraque, Tóia consegue a champa-
nhe exigida por Atena. Atena furta
o cartão de Sumara. Adisabeba
cobra o aluguel de Ninfa e repre-
ende Merlô pelo envolvimento dos
dois. Juliano é libertado da prisão.
Tóia pede que Juliano esqueça
sua vingança por ter sido conde-
nado injustamente. Romero con-
segue a liberdade condicional
para Dênis. Dante afirma a Romero
que encontrará Zé Maria por meio
de Juliano. Djanira passa mal e
Tóia descobre que a mãe precisa
de uma cirurgia com urgência.
Atena usa o cartão de Sumara e
invade o apartamento da amiga.
Após sofrer um golpe, Tóia rouba
dinheiro da boate de Adisabeba
para salvar Djanira e confessa o
crime. Romero é chamado para
intermediar o contato entre a polí-
cia e assaltantes. Djanira liga para
Romero.

Terça-feira – Romero visita
Djanira no hospital e ela lhe pede
para libertar Tóia da prisão.
Juliano visita Tóia. Merlô tenta
convencer Adisabeba a perdoar
Tóia. Djanira acusa Romero por
incriminar Zé Maria anos atrás.
Romero se desentende com
Djanira e afirma que não ajudará
Tóia. Breno alerta Romero sobre
sua possível falência financeira e
o advogado sente-se mal.
Romero pede dinheiro a Orlando.
Nora organiza uma festa para
Nelita e Gibson se incomoda.
Dinorah ajuda Vavá a encontrar
Mel sem que Janete perceba.
Victor procura Atena. O médico de
Nelita explica a Nora a condição
psiquiátrica da filha. Feliciano e
sua família chegam para a festa
de Nelita, que tem um surto. Dante
lamenta com Nora o desafeto
que existe entre Gibson e
Romero. Romero confronta
Orlando e acaba desmaiando.

Quarta-feira  – Orlando e Tio
levam Romero para um hospital.
Feliciano e Nora protegem Nelita
de Gibson. Victor ameaça Atena,
que promete recompensar o ex-
parceiro. Romero descobre que
tem uma doença autoimune. Toda
a família de Feliciano reclama
sobre a falta de dinheiro. Com a
ajuda de Iraque, Djanira foge do
hospital para falar com Adisabeba.
Victor apreende todo o dinheiro
roubado de Atena e exige mais.
Djanira visita Tóia com Adisabeba
e passa mal. Sumara volta para o
Rio de Janeiro e telefona para
Atena. Romero decide ajudar Tóia
a sair da prisão.

Quinta-feira  – Tóia é libertada

Lívia. Rita se encontra com
Pérsio. Emília pede a ajuda de
Gema para avisar a Lívia que
encontrou Bernardo. Bernardo
lembra-se de sua briga com Vi-
tória. Bento encontra Bernardo.

Terça-feira  – Bento apreen-
de Bernardo para levá-lo até Vi-
tória. Pedro acompanha Lívia até
a casa de Gema. Felícia e Chico
visitam Alex em um encontro
organizado por Melissa. Lívia
sugere a Emília que revelem a
verdade para Vitória. Ariel obser-
va como Bento trata Bernardo.
Afonso vê Roberto com Anita e
alerta a amada. Raul promete
ajudar Bernardo. Carola acon-
selha Rita a se aproximar de
Walmir. Os capangas de Bento
desconfiam de Raul e o amar-
ram junto a Bernardo. Bento re-
vela a Vitória que encontrou seu
filho.

Quarta-feira  – Vitória exige
encontrar Bernardo. Gibão e um
capanga maltratam Bernardo e
Raul e são observados por Ariel
e seu Mestre. Pedro e Lívia pro-
curam por Bernardo e Emília se
preocupa. Melissa insinua para
Felipe que Alex não é seu filho.
Vitória afirma a Zilda que a iden-

tidade de Bernardo deve perma-
necer em segredo. Pedro beija
Lívia contra sua vontade e a
ameaça. Vitória sai com Bento e
Zilda para encontrar Bernardo e
Dorotéia desconfia. Ariel decide
interferir e ajudar Bernardo.

Quinta-feira  – Ariel liberta
Bernardo sem que ninguém veja.
Raul adoece. Pedro pede per-
dão a Lívia. A carruagem de Vitó-
ria passa por Pedro e Lívia, que
decidem seguir a condessa.
Dorotéia invade o quarto de Vitó-
ria e comenta com Roberto suas
novas descobertas. Vitória ofen-
de Bento ao encontrar Cícero no
lugar de Bernardo. Lívia acredita
que Vitória tenha resgatado
Bernardo e se desespera. Felipe
visita o convento e descobre que
Lívia não esteve no local. Ariel é
repreendido por seu Mestre por
ter ajudado Bernardo. Felipe
confronta Lívia.

Sexta-feira  – Lívia implora
que Felipe não revele sua men-
tira a Vitória e afirma que um dia
o conde a entenderá. Gema cui-
da de Raul e Pedro se incomo-
da. Lívia comenta com Anita que

ficará atenta a Bento para desco-
brir o paradeiro de seu pai. Alex
percebe que Severa sabe tocar
piano. Botelho afirma que Raul
está gravemente doente. Melissa
finge aprovar a decisão de Felipe
de morar em Campobello.
Dorotéia sonda Bento sobre o
passeio noturno de Vitória. Lívia
agradece Pedro por ter mentido
para Felipe. Felipe descobre que
Vitória saiu com Bento durante a
noite e confronta a condessa.

Sábado  – Felipe insiste para
que Vitória lhe conte a verdade
sobre sua vinda para
Campobello. Vitória comunica a
Zilda que desistiu de encontrar
Bernardo e deseja voltar para
São Paulo. Melissa planeja afas-
tar Lívia do casarão. Neném en-
coraja Pérsio a cortejar Bianca.
Melissa sonda Anita sobre Lívia.
Bianca afirma a Massimo que
jamais se casará com Pérsio e
Rita ouve. Raul se recupera e se
declara para Gema. Roberto
convence Anita a se encontrar
com ele. Lívia começa a se afo-
gar em um lago, mas Felipe che-
ga para socorrê-la.

e agradece Romero, que a leva
até a casa de Djanira. Atena con-
segue enganar Samara.
Romero lembra-se de quando
conheceu Tóia, ainda criança.
Merlô promete fazer uma festa
no hostel para comemorar a li-
berdade de Tóia e Juliano. Paty
flagra Romero com outra mu-
lher. Paty vê Romero passar mal
e ajuda o namorado, que acaba
desmaiando. Nora afirma a
Gibson que sairá de casa caso
o marido impeça a permanên-
cia de Nelita. Ninfa se desenten-
de com Djanira, Juliano e Tóia,
mas Adisabeba interfere. Juliano
garante a Tóia que provará para
todos que foi preso injustamen-
te. Atena apresenta Victor a
Sumara. Romero acorda no hos-
pital e Paty o questiona.

Sexta-feira  – Romero deixa
o hospital e Paty o acompanha.
Juliano insiste em combater a
facção criminosa e acaba dis-
cutindo com Tóia. Victor convida
Sumara e Atena para viajar.
Romero engana Paty. Romero
visita Djanira e revela que está
doente. Gibson decide se apro-
ximar de Orlando. Dênis volta
para casa e quase flagra Alisson
com Merlô. Breno e Dalila com-
binam as condições do emprés-
timo solicitado por Feliciano,
Vavá e Janete. Nelita se interes-
sa por Orlando. Dante tem ciú-
mes de Belisa. Juliano confron-
ta Dênis. Dante revela a Romero
que encontrou uma pista sobre
Zé Maria. Tóia questiona Djanira
sobre a sua relação com
Romero. Victor e Sumara ficam
juntos e Atena registra a cena.
Zé Maria procura Juliano.
Djanira vai à casa de Romero.

Sábado  – Romero conven-
ce Djanira de que não é o mais
o mesmo Romero que cometeu
muitos erros no passado e ma-
nipula a mãe para tentar obter
notícias de Zé Maria. Zé Maria
insiste para que Juliano desista
de sua vingança contra a facção.
Djanira reconhece o quadro de
Zé Maria com Juliano. Oziel re-
clama do afastamento de Indira.
Adisabebalembra de Zé Maria e
Abner sente ciúmes. Tóia reto-
ma o trabalho na boate e
Adisabeba comenta que acredi-
ta ter visto Zé Maria. Juliano tenta
convencer Dênis de que ele não
está seguro no crime. Belisa
provoca Nelita. Feliciano e
Dinorah ajudam Vavá a escon-
der Mel de Janete. Breno é demi-
tido e se desespera ao ver o
carro comprado por Dalila. Dante
enfrenta Juliano para ter pistas
de Zé Maria. Djanira encontra Zé
Maria e Tóia vê os dois juntos.

queta da alta sociedade para
Ximena. Grego chega à inaugu-
ração do Cebola Brava acompa-
nhado de Margot.

Terça-feira –  Alceste avisa a
Benjamin que a Pilartex terá que
iniciar um processo de demis-
sões. Paulucha comenta com
Eva que desconfia da transfor-
mação de Soraya. Margot para-
beniza Mari pela inauguração de
seu restaurante e confessa a

Patrícia que gosta de Grego.
Alceste sugere que Benjamin
abra o capital da Pilartex. Cícero,
Benjamin e Alceste comemoram
a alta das ações da empresa.
Margot e Grego se beijam.

Quarta-feira  – Cícero avisa
a Benjamin que ele não é mais
o acionista majoritário da
Pilartex. Dom Pepino comunica
que ficará em Paraisópolis.
Soraya e Ximena trocam ofen-
sas. Grego pede a Armandinho
que arrume um berço de prince-
sa para a filha de Margot. Benja-
min discute com Grego e proíbe
que ele interfira na vida de sua
filha. Margot confronta Benjamin.

Quinta-feira  – Patrícia conta
a Margot que o julgamento de
Soraya foi marcado. Dom Pepi-
no comenta com Alceste que o
processo de Soraya por racismo
não é bom para a Pilartex. Gabo
aparece no restaurante de Mari
com Ximena e reclama da comi-
da do lugar. Ximena visita Grego.
Margot sente ciúmes ao ver Gre-
go conversando com Ximena.
Alceste avisa a Benjamin que
Dom Pepino deseja trabalhar na
Pilartex.

Sexta-feira  – Benjamin e
Cícero acusam Alceste de estar
aliada a Dom Pepino. Soraya
pede a Gabo que ajude Benja-
min, e o empresário exige
retornar à presidência. Bruna
acusa Margot de usar a filha para
se aproximar de Grego. Primo é
preso na frente de Paulucha ao
tentar roubar uma joalheria.
Clarice diz a Paulucha que ajuda
Primo somente se ela se afastar
de Tomás. Paulucha termina
com Tomás. Gabo procura Ben-
jamin e diz que já sabe das falca-
truas de Dom Pepino.

Sábado  – Soraya demite Ur-
bana e Melodia. Benjamin diz a
Gabo que avaliará a proposta do
tio para retomar a presidência
da Pilartex. Clarice consegue li-
bertar Primo da prisão. Tomás
diz a Eva que gostaria de ser
padrinho de casamento de Mari.
Lourenço e Pedroca choram pelo
desaparecimento de Tampinha.
Mari aceita que Tomás seja seu
padrinho de casamento. Soraya
leva Tampinha para sua casa.
No restaurante, Grego pede para
se sentar com Mari, Tomás, Juju
e Eva.

Lívia começa a se afogar em um
lago, mas Felipe chega para
socorrê-la.

Tomás diz a Eva que gostaria de ser padrinho de casamento de Mari.


