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• Camila Queiroz, lança-
mento de “Verdades Secretas”,
não para. Ela já está escalada
para “Candinho”, que será exi-
bida em 2016, na faixa das 18
horas da Globo.

• É impressionante o su-
cesso do “MasterChef”, da
Band, nas redes sociais. A par-
ticipação e torcida dos
telespectadores ocorre do pri-
meiro ao último minuto.

• O autor Carlos Lombardi,
da Record, está envolvido nos
trabalhos de um remake de
“Pai Herói”. Esta novela foi ori-
ginalmente exibida pela Globo
em 1979.

• A Disney é inteiramente
dona do espaço que sua pro-
gramação passou a ocupar no
SBT. O comercial lamenta, pois
não pode vender nada neste
horário. 

• O humorístico “Tomara
que Caia”, exibido nas noites
de domingo, na Globo, é uma
queimação de filme. Ou será

que alguém ainda acredita
em recuperação?

• Nos interiores da TV
Record, já se cogita a pre-
sença da cantora Rosemary
para participar da próxima
edição da ”Fazenda”. E tam-
bém do Rafael Ilha.

• Pessoal do “Pânico na
Band” comemora: durante
dois domingos seguidos, o
humorístico chegou à lide-
rança de audiência em São
Paulo por dez a vinte minu-
tos.

• No SBT, todos estão
felizes com os resultados
do “Back Off Brasil – Mão na
Massa”, com Ticiana Villas
Boas, nas noites de sába-
do. Já garantiu nova tempo-
rada.

• Terminaram as grava-
ções da segunda temporada
da minissérie “Conselho Tu-
telar”, da Record. São cinco
episódios, com exibição pre-
vista para dezembro.

É show
A Bandeirantes vai transfor-

mar a final do “MasterChef”, na
próxima terça-feira (15), em um
grande evento. O canal deverá
mobilizar mais de 500 pessoas
na sede do Morumbi. Especial-
mente para esta ocasião, será
instalada uma arquibancada no
pátio da emissora, com capaci-
dade para 300 pessoas e, no
estúdio do programa, uma
plateia, reunindo mais 180 pes-
soas. Além disso, em outro
estúdio, a presença de diver-
sos “tuiteiros”, interagindo com
fãs do reality show.

Fim de papo
A Globo marcou para o dia

25 de setembro, sexta-feira, a
exibição do último capítulo de
“Verdades Secretas”. Em ter-
mos de audiência e repercus-
são em outras mídias, a novela
não ficou devendo. Corres-
pondeu inteiramente. Como
não poderia deixar de ser, as
atenções em “Verdades Secre-
tas”, nesta reta final, se voltam
para o destino da modelo
Larissa. É a personagem de
Grazi Massafera, que juntou
fama, decadência e refúgio nas
drogas.

Cheguei!

O Centro de Atendimento
do Telespectador da Globo, se
ainda não está registrando,
com certeza irá registrar um

número surpreendente de pedi-
dos em torno dos figurinos da
atriz Giovanna Antonelli (foto de
João Miguel Júnior) em “A Regra
do Jogo”. Todos eles são con-
feccionados com esse propósi-
to de chamar mesmo a atenção.

Situação do Britto
A informação na Record é

que não há nenhum plano em
andamento para a volta de Britto
Junior ao ar, após o fim do “Pro-
grama da Tarde” e a troca por
Roberto Justus na “Fazenda”. É
difícil saber se haverá volta.

Ordem de estreias
Se nada mudar, fica assim o

calendário de estreias na Record
para este mês de setembro: dia
23, “A Fazenda”, com Roberto
Justus, dia 29, “Troca de Famí-
lia”, apresentado por Chris Flo-
res, e dia 30, “Batalha dos Con-
feiteiros”, sob o comando de
Buddy Valastro.

Drama de ação
A Bandeirantes já pensa na

substituta de “Fatmagul”, novela
que estreou na última semana.
E será “Ezel”, definida como um
dama de ação, baseada na obra
“O Conde de Monte Cristo”, de
Alexandre Dumas.

Convite
Denise Saraceni, responsá-

vel pela direção de núcleo da TV
Globo, convidou Fabrício
Mamberti para a direção-geral
de “A Sagrada Família”, novela
de Maria Adelaide Amaral e
Vincent Villari, substituta de “A
Regra do Jogo”. No elenco já
estão confirmados Cláudia
Abreu, Grazi Massafera,
Reynaldo Gianecchini, Otávio
Augusto e Gabriel Leone, dentre
outros. As gravações terão início
em novembro.

Nova série
O diretor Edgard Miranda foi

convocado pela Record para co-
mandar os trabalhos de “Sem
Volta”, série que será gravada
em novembro, mas só deverá
entrar na programação de 2016.
”Sem Volta” conta a história de
um grupo de montanhistas que

se perde durante uma escalada
na região da Serra dos Órgãos,
no Rio de Janeiro.

Próxima da Record

Adriana Lessa e Cássio
Scapin (foto de Antonio
Chaestian) vivem, respectiva-
mente, Condessa Catarina e
Tozé, em cena de “Escrava Mãe”,
novela substituta de “Os Dez
Mandamentos” na Record. Em
tempos de escravidão, ela inter-
preta uma negra com “status”,
livre, e que chega à Vila de São
Salvador de maneira misterio-
sa, para descobrir segredos
sobre sua família. Scapin faz um
empregado dela.

Dia e horário
É verdade que o “CQC” per-

deu alguns valores muito impor-
tantes ao longo dos últimos tem-
pos e eles não foram substituídos
à altura. Verdade também que
houve o envelhecimento da fór-
mula, mas será isso justifica uma
queda tão acentuada em sua au-
diência? Será que o problema,
dada a movimentação da concor-
rência nas noites de segunda,
não passou a ser o dia e horário
de apresentação? Por que não
outras possibilidades, como ter-
ças ou quintas-feiras? Algo para a
direção da Bandeirantes pensar!

Voo livre
É curioso notar como a con-

corrência também joga a favor
da Globo. Desde o nascimento

do jornalístico “Hora 1”, aconte-
ceu um crescimento importante
na audiência da emissora du-
rante a manhã e nenhuma outra
emissora se importou com isso.
Não houve, até agora, qualquer
sinal de contra-ataque.

Um atrás do outro

Terminando a sua participa-
ção no “SuperChef”, da Ana Ma-
ria Braga, na Globo, Bianca
Rinaldi (foto) vai para a TV paga.
Ela irá gravar a nova temporada
de “Os Homens São de Marte”,
para o canal GNT, da Globosat,
com a Monica Martelli. A direção
é da Suzana Garcia.

Encaixe
Como não existe notícia so-

bre um próximo “The Bachelor”,
a Rede TV! vai movimentar o
apresentador e consultor de eti-
queta Fábio Arruda em outros
programas da casa. Um deles
será o “Sensacional”, de Daniela
Albuquerque, aos domingos,
com estreia prevista para dia 20.

Estreia definida
A próxima edição do “The

Voice Brasil”, quarta da série,
teve a sua estreia confirmada
para o dia 1º de outubro, quinta-
feira como sempre, após a nove-
la das nove. Tiago Leifert na apre-
sentação, com Lulu Santos,
Cláudia Leitte, Carlinhos Brown
e Michel Teló no júri.

Segunda-feira  – Melissa se
desespera ao constatar que
Felipe está apaixonado por
Lívia. Salomé e Bianca conven-
cem Massimo a aceitar que a
filha se case com Roberto.
Felipe comenta com Melissa
que existe a possibilidade de
encontrar o diário de Berenice.
Felícia protesta contra a ausên-
cia de Rita. Emília promete
retornar à casa de Gema e la-
menta que Lívia permaneça
com Vitória. Bento encontra o
esconderijo de Bernardo, mas
Ariel o despista. Melissa des-
confia quando Roberto comen-
ta sobre o tesouro de Massimo.
Bento revela a Vitória que Rosa

é uma ladra. Ariel leva Emília ao
encontro de Bernardo.

Terça-feira  – Bernardo e
Emília ficam juntos. Rosa revela
sua história para Vitória, que
decide perdoá-la. Melissa doa
seu vestido de noiva para o su-
posto casamento de Lívia e
Pedro. Raul afirma a Gema que
cuidará dela. Emília e Bernardo
chegam à casa de Gema. Lívia
comenta com Anita que descon-
fia da bondade de Melissa. Ben-
to ameaça contar a Vitória sobre
o filho de Rosa. Vitória exige que
Lívia coma ao seu lado, e Melissa
e Dorotéia se irritam. Botelho
aconselha Massimo a ter aten-
ção com Roberto. Pedro garante
a Lívia que não a deixará ficar
com Felipe. Roberto é rude com
Anita. Vitória sonha com Alberto
e conversa com Lívia sobre
Bernardo. Gema avisa a Lívia
que seu pai foi encontrado.

Quarta-feira  – Lívia inventa
uma desculpa para deixar o ca-
sarão, e Gema percebe que ela
se afeiçoou a Vitória. Gema es-
tranha a tristeza de Anita. Chico
e Felícia fazem um plano para o
futuro. Walmir sugere que Rita
finja ser sua namorada para
despertar ciúmes em Pérsio.
Lívia conhece Bernardo, e Emília
se emociona. O Mestre de Ariel

avisa que o anjo perderá alguns
de seus poderes. Felipe desafia
Pedro e Roberto para uma luta
de esgrima. Lívia se recusa a
deixar Vitória, e Emília expulsa a
filha da casa de Gema. Rosa
revela a Vitória e Felipe que tem
um filho, e os dois decidem aco-
lher José. Lívia questiona Vitória
sobre Bernardo.

Quinta-feira  – Vitória fala so-
bre Bernardo com Lívia e afirma à
menina que sente carinho por ela.
Felipe pede perdão a Alex por seu
afastamento, e Melissa se inco-
moda. Rita comenta com Anita
sobre o noivado de Roberto e
Bianca, e Afonso consola sua
amada. Felipe desconfia que
Pedro guarde um segredo sobre
Lívia. Alex esconde o diário de
Berenice, sem saber por que seu
pai o procura. Emília afirma a
Gema que deixará Campobello
sem Lívia. Raul agride Bento por
causa de suas provocações.
Felícia arma um plano para que
Rita volte à casa de Salomé. Bento
ataca Rosa, e Zilda flagra os dois.

Sexta-feira  – Vitória expulsa
Bento do casarão, e ele jura ja-
mais perdoar a ingratidão da
condessa. Roberto pede Bianca
em noivado, e Massimo descon-

fia das intenções do rapaz. Anita
desabafa com Lívia sobre sua
decepção com Roberto. Severa
se aproxima de Afonso. Felipe
se declara para Lívia. Bernardo
comenta com Emília que sonhou
com Vitória, e ela disfarça. Vitória
comenta com Zilda que teme a
reação de Bento. Pérsio se sur-
preende ao ver Rita com Walmir.
Bento procura Dorotéia.

Sábado  – Bento afirma a
Dorotéia que lhe contará tudo
sobre Bernardo. Melissa prepa-
ra um piquenique nas novas ter-
ras de Felipe. Anita sente-se mal.
Neném comenta com Pérsio que
acredita que o noivado de
Roberto e Bianca não vingará.
Ariel lamenta com Cícero sobre
o afastamento de seu Mestre.
Pedro conhece Bernardo, e
Emília o proíbe de comentar
sobre o casarão. Para proteger
Gema, Emília garante a Pedro
que a amiga não está envolvida
com Raul. Melissa sugere que
Lívia e Pedro se casem no mes-
mo dia de sua união com Felipe.
Alex se aproxima de Lívia. Anita
confidencia a Lívia que teme
estar grávida de Roberto. Pedro
confronta Lívia. Bento revela a
Dorotéia que Bernardo está vivo.

Segunda-feira  – Gabo ten-
ta convencer Cícero a ficar a
seu lado para salvar a Pilartex.
Janice aceita trabalhar para
Dom Peppino. Benjamin des-
carta seu telefone e o de Mari
para garantir a paz do casal na
lua-de-mel. A mando de Dom
Pepino, Alceste entrega a Jávai
uma maleta com dinheiro.
Soraya visita a neta e fica indig-

nada ao ver Grego. Danda sur-
preende Alceste e Cícero e inter-
rompe o beijo dos dois.

Terça-feira – Cícero tenta
contornar a discussão entre
Danda e Alceste. Soraya e Gre-
go ficam presos no elevador do
prédio de Margot e Patrícia. Ur-
bana sugere que Monserrá tra-
balhe na casa de Clarice. Cícero
impede que Dom Pepino partici-
pe da reunião de acionistas.
Soraya inventa para Margot e
Patrícia que Grego a atacou no
elevador. Gago conta a Ximena
que Dom Pepino está expandin-
do sua atuação no Brasil. Soraya
recebe Gabo em sua casa.

Quarta-feira  – Gabo e Soraya
se beijam. Danda flagra Alceste
na casa de Cícero, que tenta con-
vencer a namorada que foi sedu-
zido pela executiva. Margot ador-
mece no sofá e Soraya aproveita
para levar Maria. Soraya conse-

gue que Silvéria cumpra a pena
em seu lugar, varrendo as ruas
da comunidade. Clarice contrata
Monserrá para trabalhar em sua
casa. Alceste se aproxima de
Rosicler por interesse. Cícero
questiona Dom Pepino sobre
suas reais intenções com Danda.
Grego exige que Soraya se afaste
de Maria.

Quinta-feira – Soraya arma
para acusar Grego de atacá-la.
Dom Pepino propõe um pacto
com Cícero e afirma que o ajuda-
rá a enriquecer e se casar com
Danda. Ximena diz a Grego que
nunca irá traí-lo e promete que
descobrirá os pontos fracos de
Soraya e Gabo. Soraya inventa
para Margot que Grego a atacou
novamente e a arquiteta des-
confia. Cícero termina seu na-
moro com Danda por causa de
sua proximidade com Dom Pe-
pino. Gabo confronta Ximena.

Sexta-feira  – Ximena des-
pista Gabo. Soraya avisa a Ben-
jamin e Mari sobre o nascimento
de Maria. Grego desconfia de

que Margot tenha acreditado nas
mentiras de Soraya. Benjamin
se emociona ao conhecer a fi-
lha. Isolda teme por Fradique
que aceita doação de Dom Pepi-
no para a Associação. Grego
pede a Dom Pepino para deixar
sua área. Dom Pepino passa
mal. Grego prevê que Dom Pepi-
no planeja dominar Paraisópolis
e orienta Sereno a observar o
mafioso. Gabo se coloca à dis-
posição de Dom Pepino.

Sábado – Dom Pepino e Gabo
se unem para destruir Grego e
Benjamin. Ximena se aproxima
de Alceste para conseguir infor-
mações sobre os planos de Dom
Pepino. Grego dá um ultimato em
Jávai. Dom Pepino pede ajuda a
Soraya para ser mentor de Ben-
jamin. Gabo e Sabão comemo-
ram a sabotagem ao Cebola Bra-
va. Cícero descobre que o fiscal
que fechou o restaurante é falso
e comunica a Mari e Benjamin.
Mari e Benjamin conseguem re-
abrir o Cebola Brava e convidam
um crítico para uma degustação.

Segunda-feira – Tóia pede
que Romero a ajude a deixar a
cidade com Juliano. Juliano
questiona Tóia sobre seu en-
contro com Romero. Djanira se
incomoda com a aproximação
entre Romero e Tóia. Belisa des-
confia de Orlando. Gibson afir-
ma a Dante que não receberá
Romero em sua casa. Orlando
convida Nelita para sair. Vavá
insiste em falar com Mel e
Nenenzinho defende a irmã.
Atena invade a cobertura de
Romero e descobre onde o po-
lítico esconde seu dinheiro.
Adisabeba aconselha Tóia a
reavaliar o pedido de emprésti-
mo feito a Romero. Bola se revol-
ta quando Juliano anuncia que
deixará o Morro da Macaca.
Romero propõe patrocínio à es-
cola de artes marciais de Juliano.

Terça-feira  – Tóia e Djanira
tentam convencer Juliano a acei-
tar a ajuda de Romero. Atena
rouba o dinheiro de Romero, que
acusa Ascânio e o expulsa da
Fundação. Orientada por Atena,
Sueli descobre o paradeiro de
Ascânio. Merlô garante que não
se casará com Alisson.
Adisabeba aconselha Djanira a
se afastar de Romero. Nora con-
traria Gibson e afirma que Nelita
sairá com Orlando. Breno não
consegue procurar emprego.
Oziel reclama do resguardo de
Indira. Juliano decide aceitar a
proposta de Romero para reabrir
sua escola de lutas. Atena ofere-
ce dinheiro a Ascânio em troca de
informações sobre Romero.

Quarta-feira  – Ascânio
chatangeia Atena e consegue o
endereço da estelionatária.
Romero afirma que tornará
Juliano famoso para protegê-lo
da facção. Ascânio se hospeda
na pensão de Sueli. Atena pas-
seia de lancha com Romero.
Juliano se incomoda com os
planos de Romero e desabafa
com Tóia e Djanira. Ninfa desco-
bre que Alisson furta mantimen-
tos do hostel para revender e
conta para Adisabeba, que ex-
pulsa a dançarina de sua casa.
Orlando sai com Nelita e Belisa
alerta a família sobre sua des-

confiança em relação ao em-
presário. Ascânio acusa Atena
de roubar Romero.

Quinta-feira  – Atena se es-
quiva das ameaças de Ascânio
e lhe propõe parceria. Dante
comenta com Romero que
Orlando está saindo com
Nelita. Orlando se irrita com as
dificuldades de Nelita. Dante
convence Gibson a contribuir
com a Fundação de Romero.
Adisabeba confronta Romero.
Alisson invade o quarto de
Merlô sem que Adisabeba veja.
Vavá sente falta de Mel. Dalila
descobre que Breno não está
procurando emprego. Com a
ajuda de Atena, Ascânio con-
vence Romero a deixá-lo voltar
para a Fundação. A entrevista
de Juliano para o jornal tem
uma boa repercussão. Tio avi-
sa a Orlando que a facção pre-
cisará de Romero para uma
operação. Romero flagra
Ascânio próximo a Atena.

Sexta-feira  – Atena mani-
pula Romero contra Ascânio.
Juliano e Tóia planejam ter um
bebê. Sueli insinua que Atena
esteja apaixonada por Romero.
Ascânio ouve quando Orlando
marca um encontro com
Romero. Juliano se prepara
para o evento de reabertura de
sua escola de lutas. Domingas
flagra Juca em sua cama com
outra mulher e aceita as humi-
lhações do marido. Rui propõe
se mudar com Tina para o Morro
da Macaca. Úrsula chega para o
aniversário de Feliciano e apre-
senta Duda à família. Belisa
provoca Cesário. Dante descon-
fia das saídas de Gibson.
Ascânio pede perdão a Atena.
Zé Maria questiona Juliano so-
bre a proximidade com Romero.
Atena registra uma conversa
entre Romero e Tio.

Sábado  – Atena se apavora
com a missão dada por Tio a
Romero. Zé Maria dá dinheiro a
Juliano e pede que o filho deixe
a cidade. Atena planeja
chantagear Romero com sua
gravação e Sueli se preocupa.
Zé Maria afirma a Djanira que
quer se aproximar de Tóia. Rui
sai com Oziel e Indira e Tina
desaprova. Adisabeba flagra
Alisson com Merlô em sua casa.
Mel arma para conseguir afas-
tar Vavá de Janete. Belisa acu-
sa Orlando de se aproximar de
Nelita por interesse. Vavá anun-
cia que quer se separar de
Janete. Romero passa mal e
não consegue atender Tio.
Nelita se embriaga e procura
Orlando. Ascânio incentiva
Atena a tirar a vida de Romero.

Bento revela a Dorotéia que
Bernardo está vivo.

Mari e Benjamin conseguem re-
abrir o Cebola Brava e convidam
um crítico para uma degustação.

Ascânio incentiva Atena a tirar a
vida de Romero.


