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• As gravações do reality
“MasterChef Júnior”, com o
mesmo time da versão adulta,
terão início na primeira sema-
na de outubro. A estréia será
dia 20 do mesmo mês.

• A novela “Haja Coração”,
de Daniel Ortiz, na fila das 19
horas da Globo, deverá fazer
cerca de dez lançamentos na
telinha. A ideia é apostar em
nomes do teatro.

• Vinícius Vieira vai fazer
parte do elenco fixo do “Sensa-
cional”, programa da Daniela
Albuquerque. A estreia está
marcada este domingo, dia 20,
na Rede TV!.

• Ninguém deve esperar
Marina Ruy Barbosa acanha-
da ou sofredora em “Totalmen-
te Demais”, da Globo. Quando
necessário, a sua personagem
vai “chutar o balde”.

• O Recnov, no Rio, anda
muito movimentado devido aos
testes para formação de elen-
co de “Josué”. O ator Leonardo
Vieira está na disputa por um
papel nessa novela.

• Guilhermina Guinle,
Rainer Cadete e Ana Lúcia
Torre, no ar em “Verdades
Secretas”, estão cotados para
o elenco de “Candinho”, nove-
la na fila global das 18 horas.

• A Rede TV! tirou do ar o
“E-Games”, que perdeu o
sentido após a saída da apre-
sentadora Cláudia Carla. No
lugar estreou o “Super Extre-
mo”, com esportes radicais.

• A Bandeirantes, depois
de alguma indecisão, deci-
diu levar à frente seus pla-
nos para o carnaval do ano
que vem. Novamente vai ter
Salvador e Recife ao vivo.

• A Record está confir-
mando a estreia da “Fazen-
da” para a próxima quarta-
feira, dia 23. “Troca de Famí-
lia” vai ao ar no dia 29 e “Cake
Boss” irá estrear no dia 30.

• O telejornal “Hoje”, da
Globo, agora com Luiz
Fernando Ávila como seu edi-
tor-chefe, passou a investir
em séries especiais de re-
portagens. Uma boa pedida.

Especial da “Liga”
A Bandeirantes irá apre-

sentar a partir do dia 22, às
terças-feiras, um especial de
“A Liga”, com o título: “Crôni-
cas do Presídio”. Serão quatro
episódios, que abordam a dura
realidade carcerária no Brasil.
Para produzir essa série es-
pecial, Thayde e Mariana
Weickert ficaram vários dias
atrás das grades com os
detentos. Só não dormiram
nos presídios, porque para
tudo há um limite.

Sintomático
Oficialmente, a Record ain-

da não veio a público para
anunciar que a estreia da sua
nova novela, “Escrava Mãe”,
será mesmo em novembro.
Por enquanto, ainda não pas-
sa daquilo que é dito nos bas-
tidores. Ganha força a possi-
bilidade de “Os Dez Manda-
mentos” ser espichada em,
pelo menos, mais vinte capítu-
los.

Gravando

Já começaram, na Argenti-
na, as gravações do quadro
“Desafiados”, que irá estrear
em outubro, no programa “Cal-
deirão do Huck”, na Globo. A
proposta é explorar os limites
físicos e emocionais dos par-
ticipantes, com diversos de-
safios. A atriz Louise D’ Tuani
(foto de João Cotta), mulher do
humorista Eduardo Sterblich,
integra o elenco. Também
participam Maria Joana,
Gabriela Pugliese, Daniella
Cicarelli, Nando Rodrigues,
Raphael Viana, Guilherme

Leicam e Rafael Zulu. 
Na mira

Paloma Bernardi está na
mira da Record para viver um
dos principais papéis da próxi-
ma produção bíblica “Josué e A
Terra Prometida”. A atriz fez par-
te do elenco de “Salve Jorge”,
em 2012, na Globo, e depois
não foi chamada para mais
nada na dramaturgia. Paloma
está livre, leve e solta na área,
em se tratando de contrato com
TV.

Caiu nas graças
Desde 2009, ano de sua

estreia na Globo, na novela “Vi-
ver a Vida”, de Manoel Carlos,
Juliana Paiva não parou mais. A
jovem atriz é sempre muito dis-
putada pelos autores e, até em
função disso, tem feito um traba-
lho atrás do outro. Agora, grava
“Totalmente Demais”, a substi-
tuta de “I Love Paraisópo-
lis”. Cassandra, sua persona-
gem, é definida pelos autores
Rosane Svartman e Paulo Halm
como uma vilã cômica. 

Repaginada

Em “Cúmplices de Um Res-
gate”, no SBT, o estilista do gru-
po On-Entreprise, Frederico
(Thiago Amaral), irá transformar
o visual de Rebeca (Juliana
Baroni). Repaginada, a perso-
nagem irá atrair ainda mais a
atenção de Otávio (Duda Nagle),
dono da empresa que gerencia
as marcas de roupa infanto-ju-
venil. Cenas no ar em outubro.
Na foto, Juliana e Thiago duran-
te as gravações.

Série B
Desde o último final de se-

mana, o canal pago BandSports
passou a transmitir a “Série B”
do Campeonato Italiano. Aliás, o
futebol de lá é bem parecido com
o daqui em termos de organiza-
ção. Teve time que começou o
campeonato já com quatro pon-
tos perdidos...

Momento
Os bons índices de audiên-

cia alcançados pela reprise de
“Carrossel”, no SBT, poderão
levar a Building Records a repor
os CDs da novela no mercado.
Em função da procura, a grava-
dora já estuda a possibilidade
do relançamento.

Em forma

Entrevista por Jô Soares na
semana passada, em seu pro-
grama na TV Globo, Luiza Possi
(foto de Zé Paulo Cardeal) mos-
trou seu novo visual e falou so-
bre a reeducação alimentar, que
a fez perder treze quilos. Modes-
ta, ela disse ao apresentador
que sempre foi “muito adiantada
em relação aos colegas”.

Movimento diferente
O RecNov, da Record, que

antes servia apenas à sua
teledramaturgia, depois da che-
gada de Xuxa passou a observar
um movimento diferente. É gen-
te o dia inteiro, de baixo pra cima.
E lugares na plateia, para assis-
tir ao programa dela, só existem
para o final de outubro.

Inédito
O programa “Trip TV”, atra-

ção da Bandeirantes nas ma-
drugadas de sexta-feira, ganhou
conteúdo totalmente inédito do

“Amazônia Sociedade Anôni-
ma”, documentário que teve uma
edição no “Fantástico”, da Glo-
bo. São cinco episódios com
cerca de quatro minutos de du-
ração, dirigidos por Fernando
Acquarone e Estevão Ciavatta.

Surpresa

Michel Teló foi a visita surpre-
sa das gravações de “Escrava
Mãe”, da Record, na semana
passada. Teve, claro, um motivo
especial para isso. É que Thaís
Fersoza, sua mulher, está no
elenco da novela. Na foto, o ca-
sal durante uma pausa nas gra-
vações.

Peso nas costas
Não sei se na Globo alguém

já fez essa conta, mas seria inte-
ressante saber até que ponto
vale a pena transmitir amisto-
sos da seleção brasileira que
não valem nada? O que um Es-
tados Unidos e Brasil, como
aquele da última semana, pode
despertar? Sabemos que o pa-
cote de futebol da Globo estipu-
la, além dos compromissos ofi-
ciais, a transmissão de amisto-
sos, mas nem os próprios joga-
dores em campo estavam
aguentando. O “Desafio ao Galo”
empolgaria mais.

Trilha sonora
O departamento musical da

Record, através de suas equi-
pes em São Paulo e no Rio, está
totalmente envolvido com “Os Dez
Mandamentos”. Nunca, os seus
próprios componentes admi-
tem, se trabalhou tanto na trilha
sonora de uma novela.

Segunda- feira  – Bento
revela o segredo de Vitória
para Dorotéia e conta que
chegou a capturar Bernardo.
Felipe pensa nas insinuações
de Melissa sobre Lívia. Vitó-
ria tem um pesadelo com
Bento. Ariel leva Bernardo até
o casarão. Emília fica furiosa
com Ariel e o expulsa da casa
de Gema. Roberto tenta con-
quistar a confiança de
Massimo. Dorotéia fala para
Melissa que Bernardo está
vivo. Felipe é frio com Lívia e
Anita incentiva a amiga a se
manter perto do conde. Ariel
chora por suas escolhas erra-

Segunda-feira  – 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 Pepi-
no pede ajuda a Soraya para
ser mentor de Benjamin. Gabo
e Sabão comemoram a sabo-

Segunda-feira – Atena so-
corre Romero, contrariando
Ascânio. Mesmo passando mal,
Romero consegue cumprir a
missão dada por Tio e entrega
uma bomba artesanal a Salazar
na prisão. Nelita se diverte com
Orlando, enquanto Nora se de-
sespera com o sumiço da filha.
Romero recebe o dinheiro de
sua operação com Tio e enterra
a quantia em um cemitério.
Orlando e Nelita mentem para
Nora e Gibson. Janete sofre por
Vavá, que se reconcilia com Mel.
Adisabeba ordena que Alisson
se instale na casa de Ninfa. Dante
se incomoda ao ver uma foto de
Romero com Juliano no jornal.
Zé Maria insiste para que Tóia
aceite seu dinheiro para quitar a
dívida com Romero. Atena rouba
o dinheiro de Romero.

Terça-feira  – Romero come-
mora o sucesso da operação e
a fuga de Salazar da prisão. Tio
comenta com Orlando que
Romero não deverá ser promo-
vido. Juliano questiona Djanira e
Zé Maria sobre a ligação que
eles têm com Romero. Tóia e
Juliano discutem por causa de
Zé Maria e o rapaz pede um tem-
po à namorada. Romero pede
Atena em namoro. Adisabeba
afirma a Zé Maria que Romero
está armando contra Djanira.
Vavá decide levar Mel para sua
casa e Feliciano convence
Janete a enfrentar o ex-marido.
Romero descobre que foi rouba-
do e suspeita de Ascânio. Juliano
e Tóia se reconciliam. Ascânio
revela que Atena está roubando
Romero.

Quarta-feira  – Ascânio reve-
la a identidade verdadeira de Tóia
e Romero não acredita. Juliano
comenta com Tóia que ouviu
Djanira dizer que Romero está

doente. Mel joga charme para
Feliciano e Breno. Ascânio leva
Romero à pensão de Sueli, que
consegue expulsá-los de lá.
Ascânio comenta com Romero
que acredita que Atena esteja
apaixonada por ele. Tóia pro-
cura Romero na Fundação.
Atena chantageia Romero e
mostra o vídeo de seu encontro
com Tio.

Quinta-feira  – Atena propõe
parceria a Romero. Ascânio
conta para Tóia sobre a doença
de Romero. Romero passa mal
e Tóia o ampara. Sueli afirma a
Atena que ela está apaixonada.
Rui decide comprar uma casa
no Morro da Macaca sem falar
com Tina. Alisson e Ninfa se
unem contra Merlô. Nelita arma
para que Nora acredite que
Belisa está fora de si. Djanira
visita Romero e o questiona
sobre Ascânio. Dante revista a
casa de Djanira atrás de Zé
Maria e Juliano se desentende
com o policial.

Sexta-feira  – Dante amea-
ça prender Juliano por desaca-
to e Tóia pede ajuda a Romero.
Adisabeba tenta defender
Juliano e acaba acusada por
Dante. Tóia e Juliano desco-
brem que Dante é filho de
Romero. Romero convence
Dante a liberar Juliano e
Adisabeba. Ascânio revela a
Atena que Romero é filho de
Djanira. Juca destrata
Domingas e Indira incentiva a
amiga a deixar o marido. Merlô
seduz Ninfa, que se culpa por
causa de Alisson. Gibson e
Feliciano se encontram no
apartamento de Claudine.
Djanira chega com Atena à casa
de Romero.

Sábado  – Romero disfarça
seu desconforto em relação à
Atena na frente de Djanira.
Claudine acalma os ânimos
de seus amantes, mas se in-
comoda ao perceber que
Feliciano se importa com Nora.
Tóia decide aceitar a decisão
de Juliano de se afastar de
Romero. Rui vende seu aparta-
mento e Tina se desespera ao
ver que irá morar no Morro da
Macaca. Merlô seduz Alisson
quando Ninfa sai de casa.
Romero tenta oferecer dinhei-
ro a Ascânio para descobrir in-
formações sobre Atena. Tóia e
Juliano rompem sua relação
com Romero.

das. Bento entra na gruta à
procura de Bernardo. Ariel leva
Lívia e Felipe até Belarrosa.

Terça-feira  – Lívia fica
intrigada com a distância de
Felipe. Severa recebe uma
carta e tenta escondê-la de
Anita. Walmir sugere que Rita
o beije para despertar ciúmes
em Pérsio. Felipe ajuda Lívia e
Ariel sorri. Emília pede para
Anita avisar a Lívia que viajará
com Bernardo. Anita tenta es-
conder seu mal-estar de Gema.
Pedro induz Chico a contar o
que sabe sobre Raul e Gema.
Anita desmaia nos braços de
Afonso. Gema fica desolada
ao saber a reação de Pedro
após falar com Chico. Ariel
abriga Lívia e Felipe em uma
tapera.

Quarta-feira  – Zilda não
gosta de ver Afonso perto de
Anita. Vitória fica impressio-
nada com a semelhança entre
Lívia e sua tia ao ver um antigo
retrato. Lívia e Felipe se recon-
ciliam. Gema implora que Raul
não deixe Campobello. Melissa
tem um pesadelo com
Berenice. Lívia e Felipe se bei-

jam. Bento invade o quarto de
Rosa. Raul recebe uma ordem
de prisão e Gema se desespe-
ra. Pedro ameaça contar a
Felipe a verdade sobre Lívia.

Quinta-feira  – Pedro faz
insinuações a respeito de Lívia
e Felipe exige que ela se afas-
te de Vitória. Anita confirma
sua gravidez e chora nos bra-
ços de Lívia. Rosa conta a
Zilda que Bento apareceu em
seu quarto. Vitória implora para
Lívia continuar a seu lado.
Chico vai atrás de Raul e Emília
se preocupa. Lívia se desespe-
ra ao ver Vitória desmaiada.
Raul tenta se explicar para o
delegado. Rita beija Pérsio.
Vitória mostra a Botelho e Lívia
o retrato de sua tia. Pedro faz
uma revelação sobre Lívia e
Felipe para Melissa.

Sexta-feira – Vitória son-
da Zilda sobre a viagem de
Felipe e Lívia. Gema e Chico
conseguem falar com Raul na
prisão. Felipe é frio com Lívia e
exige que ela se afaste de
Vitória assim que a condessa
se recuperar. Gema pede para

Pedro retirar a queixa contra
Raul. Felícia insiste para Rita
contar o que houve entre ela e
Pérsio. Bernardo questiona
Emília sobre o trabalho de Lívia.
Zilda não deixa Gema falar com
Vitória. Felipe liberta Raul da
cadeia. Rita conta para Walmir
que beijou Pérsio e ele fica
decepcionado. Melissa invade
o quarto de Lívia.

Sábado – Lívia enfrenta
Melissa e a expulsa de seu
quarto. Gema elogia Felipe
para Emília. Felipe conta a Zilda
que demitiu Pedro. Anita reve-
la a Roberto que está grávida e
é destratada pelo rapaz.
Melissa fica apreensiva com a
busca de Felipe pelo diário de
Berenice. Alex esconde o diá-
rio de sua mãe. Zilda tenta
descobrir com Raul o motivo
que o afastou do trabalho.
Botelho se encanta com Seve-
ra ao vê-la tocar piano. Neném
se apavora ao ver Bento com
José nos braços. Massimo não
aceita que Roberto e Bianca
se casem logo. Lívia vai ao
encontro de Emília.

tagem ao Cebola Brava. Cícero
descobre que o fiscal que fe-
chou o restaurante é falso e
comunica a Mari e Benjamin.
Mari e Benjamin conseguem
reabrir o Cebola Brava e convi-
dam um crítico para uma de-
gustação.

Terça-feira  – Elias faz uma
boa crítica à comida do Cebola
Brava. Alceste se consulta
com Patrícia, que a aconselha
a procurar um psiquiatra.
Ximena desconfia de que al-
guém esteve com Gabo.
Alceste tenta convencer Margot
de que Benjamin pode negar
sua autoria no Projeto Comu-
nidade e incentiva a arquiteta a
colocar seu plano em prática.
Soraya se irrita por não conse-
guir fazer uma reserva no Ce-
bola Brava. Alceste procura
Benjamin.

Quarta-feira  – Alceste
aconselha Benjamin a deixar

que Dom Pepino trabalhe na
Pilartex. Alceste arma para
que Mari pense que Benjamin
a traiu. Grego avisa a Jurandir
para afastar Eva e Paulucha de
Paraisópolis, a fim de protegê-
las. Benjamin confessa a Mari
que Alceste tentou beijá-lo.
Patrícia aconselha Margot a
ficar longe de Alceste. Grego e
Alceste ficam juntos. Benja-
min demite Alceste. Margot
flagra Alceste beijando Grego.
Alceste ameaça a filha de Ben-
jamin.

Quinta-feira  – Benjamin
avisa a Alceste que não aceita-
rá ameaças contra sua família.
Alceste é retirada da Pilartex
pelos seguranças. Jurandir diz
a Eva que Grego alertou sobre
uma disputa em Paraisópolis.
Mari propõe a Danda que as
duas comprem uma casa para
Eva. Mari comenta com Olga
que Grego ordenou o fecha-
mento de todos os estabeleci-
mentos na comunidade.
Ximena decide ir para
Paraisópolis. Alceste demons-

tra desequilíbrio.
Sexta-feira  – Danda conta

a Dom Pepino o que aconte-
ceu com Alceste. Soraya con-
vida Jurandir e Eva para dormi-
rem na casa dela. Dom Pepino
pede a Danda que acompanhe
o tratamento de Alceste.
Fradique explica a Rosicler que
a Associação não pode arcar
com o conserto do bonde. To-
más insiste para que Paulucha
lhe conte o que determinou o
fim de seu relacionamento.
Margot chega em casa com
Maria e se assusta ao ver
Alceste.

Sábado  – Patrícia avisa a
Benjamin que Alceste está com
Maria. Margot pede ajuda a
Grego. Sabão vê Alceste com
Maria e avisa a Dom Pepino.
Soraya desmaia ao saber que
Maria está com Alceste. Mari
se oferece para convencer
Alceste a entregar Maria.
Natasha, Lilica e Tadeu encon-
tram Maria. Um corpo aparece
no terreno usado como depósi-
to de lixo.

Zilda tenta descobrir com Raul
o motivo que o afastou do tra-
balho.

Soraya desmaia ao saber que
Maria está com Alceste.

Romero tenta oferecer dinheiro
a Ascânio para descobrir infor-
mações sobre Atena.


