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• O “Bom Dia Brasil”, da
Globo, estreia no dia 14 a série
“Naquele Tempo”, que conta-
rá curiosidades sobre a evolu-
ção dos esportes nos Jogos
Olímpicos.

• “Anos 80” é o novo quadro
do programa “Hora do Faro”
na Record. E nele, o apresen-
tador Rodrigo Faro irá
relembrar seus tempos de
“Dança, Gatinho”. 

• Data marcada: a Globo já
programou para o dia 9 de
novembro a estreia de “Total-
mente Demais”, substituta de
“I Love Paraisópolis”, na faixa
das sete.

• O novo programa de Cel-
so Portiolli, nas noites de sá-
bado, no SBT, ainda não está
totalmente certo. O dono, Síl-
vio Santos, ordenou para “dar
um tempo”.

• Tudo certo para o progra-
ma do Rafinha Bastos no ca-
nal Multishow. Produção da
emissora, que servirá como
porta de entrada para Rafinha
na Globosat.

• A assessoria de Jesus
Luz, vem por meio desta co-
luna, informa que ele não es-
tará no reality show “A Fazen-
da”, da Record, como vem
sendo publicado.

• A busca continua, mas
se não encontrar ninguém no
seu elenco para o papel de
Tancinha na “Sassaricando”
que vem aí, a Globo vai buscar
no mercado...

• Há um plano no SBT,
prestes a ser colocado em
prática, para modificar qua-
se que inteiramente a grade
das madrugadas. Trata-se
de um programa ao vivo.

• É preciso reconhecer o
acerto da Globo em “Além do
Tempo”. A novela das seis é
realmente muito boa e tem
feito por merecer a sua ótima
audiência.

• Marcelo Adnet pode ga-
nhar um novo programa no
fim de noite da Globo. Mas
pensa-se em algo definitivo,
não apenas para cobrir as
férias de Jô Soares.

Novo programa
“Tempo de Ganhar” é o

título do novo programa do
Ratinho no SBT, que será
exibido ao vivo, toda terça-
feira, às 22h15, a partir do dia
1° de setembro. O formato,
interativo, é da televisão ar-
gentina “Telefe”, aqui repre-
sentada pelo empresário Nel-
son Sato, com provas
cronometradas. Os partici-
pantes poderão ganhar car-
ros e dinheiro, dentre outros
prêmios.

Como é a vida
Hoje já existe uma dispu-

ta na Globo em torno do nome
da Grazi Massafera, depois
do seu desempenho em
“Verdades Secretas”. A per-
sonagem Larissa fez com
que ela modificasse a opi-
nião de meio mundo, entre
aqueles que duvidavam da
sua capacidade.

Investimento
O “Globo Esporte”, em São

Paulo, que estreou os qua-
dros “Carona” e “Fala, Casão”,
já tem a previsão para um
terceiro, que será apresenta-
do por um jogador de futebol
ainda em atividade. As possi-
bilidades são inúmeras, mas
tem alguém, muito parecido
com o Rogério Ceni, do São
Paulo, aparecendo no radar.
Pode ser ele, mas também
pode não ser.

Retomada
As gravações da próxima

temporada do “Tá no Ar”, com
Marcius Melhem e Marcelo
Adnet, serão iniciadas no dia
19 de outubro. Todo o elenco
já foi avisado. No ar, o humo-
rístico só voltará a ser exibido
em 2016, pela Globo.

Renovou
O ator Paulo Gorgulho

acaba de renovar contrato com
a Record por mais três anos.

Ele trabalha nesta emissora
desde 2005, onde estreou com
“Essas Mulheres”, e acabou
de fazer o Anrão de “Os Dez
Mandamentos”. Mas já tem
uma nova missão pela frente, a
série “Conselho Tutelar”, no
papel do juiz Brito.

Gravações
internacionais

A modelo Fernanda Motta
(foto de Zé Paulo Cardeal) fará
participação especial na nove-
la “Totalmente Demais”, próxi-
ma das sete da noite na Globo.
Em cenas que serão gravadas
na Austrália, ela participará de
um ensaio para uma revista de
moda, que tem Juliana Paes
como editora. Entre um flash e
outro, Fernanda vai se envolver
com Fábio Assunção.

Correria
Estão a todo vapor, no Rio

de Janeiro, os testes para for-
mação de elenco da próxima
novela bíblica da Record,
“Josué e A Terra Prometida”,
que estreia em 2016. E muitos
dos candidatos aos papéis
nessa produção acabaram de
sair de séries ou novelas da
Globo.

Intervalo
Muitos leitores desejam

saber por que a atriz Gabriela
Duarte deu uma pausa na tele-

visão. A coluna consultou a
Globo e recebeu a seguinte
informação: “Gabriela é nossa
contratada e pediu liberação
para morar um tempo em Nova
York, nos Estados Unidos”.
Pediu e foi atendida.

Bastidores

A atriz Paolla Oliveira (foto
de Estevam Avellar) é flagrada
nos bastidores da novela glo-
bal “Além do Tempo”, em uma
alegre conversa com alguém
da produção, enquanto decora
seu texto, momentos antes de
gravação de uma cena.

Imagem poluída
A Rede TV! tem nos seus

domingos, a transmissão de
uma missa, direto da Catedral
da Sé, em São Paulo. O que
impressiona é a quantidade de
“poluição” na imagem, no rosto
do padre e de toda celebração.
Vai do simpático patrocinador,
dono de uma rede de farmáci-
as, até um endereço de
WhatsApp, para pedidos de
oração dos fiéis.

Esforço
Mara Maravilha, uma das

participantes da próxima “Fa-
zenda”, acatou ordens da
Record para entrar em forma.
Segundo pessoas da produ-
ção do programa, ela já perdeu
14 quilos. O reality rural volta
ao ar em 23 de setembro.

Sem negociação
A Record desmente qual-

quer negociação com Nicole
Bahls, ex-Pânico, para o pro-
grama da Sabrina Sato. Infor-
ma que não existe e nunca
houve interesse na sua
contratação. Algo que surpre-
ende até mesmo alguns dos
seus diretores. É aquela histó-
ria: repetir tanto a mesma men-
tira dá nisso.

Culinária infantil

A Bandeirantes trabalha
com a data de 20 de outubro,
uma terça-feira, para a estreia
do “MasterChef Junior”. O pro-
grama terá nove episódios e
utilizará os mesmos cenários
da versão atualmente em car-
taz, com pequenas adapta-
ções, especialmente para re-
ceber as crianças participan-
tes. O comando da atração
também continua com Ana
Paula Padrão (foto).

Pirâmide de dinheiro
Especula-se que Marcello

Antony pediu uma verdadeira
fortuna para fazer a novela
“Josué e A Terra Prometida”,
daí a recusa da Record e o
encerramento das negocia-
ções. Nenhuma das partes se
manifesta sobre valores. Tudo
indica que, por enquanto, o
ator pretende se dedicar ape-
nas ao teatro.

Segunda-feira  – Felipe
salva Lívia de se afogar nas
águas do lago e faz uma reve-
lação a ela. Rosa desconfia
do cuidado de Felipe com
Lívia. Melissa troca os remé-
dios de Vitória para prejudicar
Lívia. Pérsio cuida de José e
Botelho se incomoda. Pérsio
confessa a Rita que gosta de
Bianca. Botelho questiona
Lívia sobre a proximidade com
Vitória. Lívia confessa a Pedro
que ama Felipe e o amigo a
ameaça. Roberto e Anita se
encontram. Melissa procura
Lívia.

Segunda-feira  – Soraya
demite Urbana e Melodia.
Benjamin diz a Gabo que ava-
liará a proposta do tio para
retomar a presidência da
Pilartex. Clarice consegue li-
bertar Primo da prisão. To-
más diz a Eva que gostaria de
ser padrinho de casamento
de Mari. Lourenço e Pedroca
choram pelo desaparecimen-

Segunda-feira  – Tóia não se
conforma ao ver Djanira com Zé
Maria. Dante avisa a Juliano que
encontrará Zé Maria. Romero
garante a Ascânio que fará com
que Tóia se apaixone por ele.
Adisabeba aceita ajudar Zé Ma-
ria e em troca pede que Juliano
proteja Merlô de Dênis. Tóia se
incomoda com as mentiras de
Juliano e Djanira. Sumara des-
cobre que Atena a roubou.
Adisabeba tira Zé Maria do mor-
ro sem que Dante desconfie.
Breno não consegue contar para
Dalila que foi demitido e Feliciano
o conforta. Tóia procura Romero,
que afirma para a moça que Zé
Maria é um bandido. Tóia con-
fronta Juliano.

Terça-feira – Juliano afirma
a Tóia que não lhe contou sobre
Zé Maria para protegê-la. Dênis
se recusa a fazer mal à Alisson.
Sob o comando de Orlando,
Paturi amarra Dênis junto à es-
posa e ateia fogo na casa dos
dois. Juliano resgata Merlô,
Dênis e Alisson do incêndio e
Adisabeba cuida dos três.
Orlando descobre que Dante é
policial. Juliano pede que Dênis
o ajude a denunciar a facção
para um jornalista. Tóia descon-
fia da inocência de Zé Maria.
Feliciano revela para Dalila que
Breno foi demitido. Romero se
certifica de que Tóia não contou
a Djanira sobre o encontro dos
dois. Dênis revela o que sabe
sobre a facção a Dário, que pas-
sa as informações a Dante. Tio
cobra resultados de Orlando.
Dante procura Romero.

Quarta-feira  – Dante pede
ajuda a Romero e revela tudo o
que soube por Dário. Ascânio
aconselha Romero a entregar
as informações para conseguir
sua promoção na facção.
Romero exige que Orlando con-
siga sua promoção em troca do
paradeiro de Dênis. Ninfa e
Alisson brigam por Merlô. Dalila
e Breno discutem enquanto
Luana e Feliciano tentam acal-

mar os dois. Romero engana
Dário. Dênis é morto por
Orlando. Romero inventa para
Dante que foi seguido. Orlando
e Tio exigem que Romero tire a
vida de Dário em troca de sua
promoção na facção.

Quinta-feira – Romero não
consegue atirar contra Dário, e
Orlando assume o controle da
situaçao. Dante procura
Romero, que consegue escon-
der o corpo de Dário. Alisson
se desespera com a morte de
Dênis e acusa Juliano. Tóia
pressiona Juliano a desistir de
sua vingança. Victor ameaça
Atena, mas a estelionatária
arma para que o parceiro seja
preso. Cesário comenta com
Orlando que gostaria que ele
se aproximasse de Nelita. Paty
descobre alguns dos segre-
dos de Romero, que termina o
relacionamento com a moça.
Belisa vasculha os pertences
de Nelita. Romero conhece
Atena.

Sexta-feira  – Atena seduz
Romero. Belisa provoca Nelita,
que acaba se desentendendo
com a filha e fugindo de casa
embriagada. Nora procura a
filha com a ajuda de Dante e
Cesário. Atena assiste à entre-
vista de Romero no velório de
Dênis e desconfia de seu dis-
curso. Feliciano comemora
que Breno, Dalila, Kim e Luana
irão morar em seu apartamen-
to. Juliano resgata Bola do cri-
me e decide reabrir sua escola
de artes marciais. Tóia pede
um tempo para Juliano. Juca
destrata Domingas. Merlô não
se decide entre Alisson e Ninfa.
Romero manipula Djanira.
Orlando encontra Nelita, que o
beija. Romero se surpreende
quando Tóia revela que brigou
com Juliano.

Sábado  – Romero acon-
selha Tóia a permanecer com
Juliano na cidade. Tóia ques-
tiona Djanira sobre sua rela-
ção com Romero. Orlando leva
Nelita para casa e Gibson e
Nora o agradecem. Romero
se vangloria para Ascânio de
sua proximidade com Tóia e
Djanira. Juliano não conse-
gue patrocínio para reabrir sua
escola. Juca humilha Domin-
gas.Oziel admira Mel e recla-
ma do resguardo de Indira.
Mel exige que Vavá se separe
de Janete. Juliano treina com
Bola e Juninho. Atena conse-
gue copiar a chave da casa de
Romero. Juliano decide dei-
xar a cidade com Tóia. Tóia
procura Romero e Juliano vê
os dois juntos.

Juliano decide deixar a cidade
com Tóia.

Terça-feira – Lívia despis-
ta Melissa sobre sua relação
com Felipe. Roberto presen-
teia Anita com um anel de
Melissa e lhe propõe um noiva-
do secreto para conseguir ficar
com a moça. Bento procura
Raul na casa de Gema e aca-
ba golpeado por Emília. Anita
esconde de Lívia que passou a
noite com Roberto. Afonso se
surpreende ao flagrar Severa
tocando piano com Alex. Ca-
rola revela que Severa recebeu
uma carta. Vitória decide ins-
talar Lívia em um quarto próxi-
mo ao seu. Chico pede a ajuda
de Vitória para retirar Bento da
casa de Gema. Severa fica
aflita ao ver uma foto de
Berenice.

Quarta-feira  – A mando
de Vitória, Pedro e Walmir res-
gatam Bento da casa de Gema.
Raul afirma a Emília que Bento
não sabe do paradeiro de
Bernardo. Ariel cuida de
Bernardo. Severa revela a Afon-
so que conheceu Berenice.
Afonso garante os direitos dos
empregados do casarão e Zilda

se irrita. Sem saber, Lívia dá
um remédio errado a Vitória e
Melissa comemora. Emília
teme que Lívia esteja se apro-
ximando de sua avó. Severa
procura Felipe para falar sobre
Berenice.

Quinta-feira  – Severa re-
vela a Felipe que Berenice fale-
ceu em seus braços e afirma
ao conde que a esposa nunca
o traiu. Melissa instiga Zilda a
dispensar Lívia. Pedro ameaça
contar tudo o que sabe para
Vitória se Lívia se aproximar de
Felipe. Botelho descobre que
o remédio de Vitória foi troca-
do. Salomé dispensa os servi-
ços de Rita. Lívia cuida de
Vitória. Melissa consegue fa-
zer com que Severa lhe conte
como conheceu Berenice e
pensa em como reverter a his-
tória a seu favor. Severa entre-
ga a Felipe uma prova de que
esteve com Berenice.

Sexta-feira  – Felipe se
sensibiliza com as lembran-
ças de Berenice e as palavras
de Severa. Dorotéia e Melissa

temem que Felipe descubra
detalhes sobre a morte de
Berenice. Lívia confessa a Anita
que teme se afeiçoar à avó.
Roberto faz Anita acreditar que
se casará com ela. Raul se
recupera e diz a Gema que a
ama. Vitória afirma que gosta
de Lívia e pretende levá-la para
São Paulo. Ariel se aconselha
com seu Mestre. Felícia e Rita
sentem falta uma da outra.
Felipe questiona Melissa so-
bre o diário de Berenice.

Sábado – Melissa diz a
Felipe que não sabe sobre o
diário de Berenice e insinua
que Severa esteja mentindo.
Walmir defende Rita de Zilda.
Anita revela a Lívia que está
noiva de Roberto. Roberto des-
cobre o tesouro de Massimo e
se apressa em pedir a mão de
Bianca em casamento. Bento
vê Rosa com José e jura vin-
gança a ela. Neném deduz que
José é filho de Rosa e ela
consente. Felipe e Lívia se
declaram um para o outro e
Melissa vê os dois.

to 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.

Terça-feira  – Soraya co-
menta com Danda que teme
ser condenada. Olga revela a
Mari que foi Grego quem pa-
gou seu curso de Gastronomia.
Mari recebe um estranho em-
brulho e acredita ser um aviso
da máfia. Soraya é condenada
a pagar uma multa e prestar
serviços comunitários varren-
do ruas. Dom Pepino presen-
teia Mari e Benjamin com joias.

Quarta-feira  – Dom
Peppino manda Alceste con-
tratar um advogado para ajudar
Jurandir. Grego fica furioso ao
descobrir lixo despejado em

um terreno de sua área e Raul
insinua que Dom Pepino seja o
responsável. Alceste propõe a
Jávai sociedade na coleta e
reciclagem do lixo. Izabelita
avisa a Benjamin que está ci-
ente de sua doença e que de-
seja fazer um testamento.
Jurandir avisa a Mari que Dom
Pepino quer ser padrinho de
seu casamento com Benjamin.
Cícero e Benjamin conversam
sobre o futuro da Pilartex quan-
do Dom Pepino surge.

Quinta-feira  – Dom
Peppino afirma a Benjamin que
sua intenção é atuar como seu
conselheiro na Pilartex. Cícero
comenta com Benjamin que
Dom Pepino é perigoso. Jávai
sela parceria com Dom Peppino
na atividade da coleta de lixo.
Mari presenteia Dom Pepino,
mas ele recusa o prato da
moça. Mari usa o vestido de
noiva de Eva para seu casa-
mento.

Sexta-feira – Todos se

arrumam para o casamento de
Mari e Benjamin. Júnior rasga
o vestido de Soraya e implora
para que Eva conserte a roupa
da patroa. Mirela e Silvéria rou-
bam o vestido de Soraya pen-
sando ser o vestido de noiva de
Mari. Grego e Margot apare-
cem no casamento de Benja-
min e Mari. Mari e Benjamin
finalmente se casam.

Sábado  – Soraya não gos-
ta de ver Ximena com seus
filhos. Benjamin é hostil com
Gabo. Dom Pepino faz elogios
a Izabelita. Grego e Margot
cumprimentam os noivos.
Paulucha e Grego levam Margot
ao hospital para dar à luz Ma-
ria. Soraya diz a Silvéria que é
chique fazer caridade e a con-
vence a varrer as ruas de
Paraisópolis. Grego se emoci-
ona ao ver Margot com Maria.
Soraya encontra seu vestido
na casa de Silvéria. Gabo apa-
rece na Pilartex para falar com
Cícero.

Roberto descobre o tesouro de
Massimo e se apressa em pedir
a mão de Bianca em casamento.

Grego se emociona ao ver
Margot com Maria.


