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Está concorrendo

A atriz Talita Younan (foto de
Munir Chatack), a Damarina de
“Os Dez Mandamentos”, na
Record,  foi indicada ao  prêmio
de melhor atriz do “Primeiro Fes-
tival Internacional de Webséries
do Brasil” pela websérie “Selfie”.
A premiação acontecerá entre
os dias 6 a 8 de novembro, no
Rio de Janeiro.

Grazi escalada
O ótimo desempenho em

“Verdades Secretas”, da Glo-
bo, fez todas as atenções se
voltarem para Grazi Massafera.
E na briga por ela, Maria
Adelaide Amaral e Vincent Villari
levaram a melhor. Grazi está
garantida em “Sagrada Famí-
lia”, título provisório da substi-
tuta de “A Regra do Jogo”. Grazi
interpretará uma periguete que
se envolve com um senador da
República, para alavancar a
carreira política do marido.

Vivendo perigosamente
Vamos combinar que ou-

sadia não falta nesta iniciativa
da Rede TV! em lançar o novo
programa da Daniela Albu-
querque, “Sensacional”, às
quatro da tarde, dos domin-
gos. Com o futebol e os progra-
mas do Faro e Eliana bem es-
tabelecidos, existem dúvidas
se haverá ligados suficientes
para ela. É difícil descobrir os
motivos que levam Daniela e
sua emissora a correrem esse
risco. Tem todo cheiro de quei-
mação desnecessária.

Na fila das seis
Benedito Ruy Barbosa já

enviou à Globo os três primei-
ros blocos de “Velho Chico”,

• Tatá Werneck deverá
participar da novela de Daniel
Ortiz, “Haja Coração”, na Glo-
bo. O papel reservado para
ela foi da Cristina Pereira em
“Sassaricando”.

• O vínculo de Tiririca com
o “Pânico na Band” vai até
fevereiro de 2016. Porém, a
sua situação no programa
será definida entre os meses
de novembro e dezembro.

• Glória Pires pretende fi-
car um bom tempo afastada
das novelas da Globo para se
dedicar a outros trabalhos,
como o cinema. E, claro,
curtir bastante a vida em Pa-
ris.

• Larissa Manoela e o
elenco de “Cúmplices de um
resgate” estão gravando três
novos videoclipes para a no-
vela do SBT, com a direção
de Ricardo Mantoanelli.

• Regina Duarte está co-

tada para viver um dos prin-
cipais papéis da minissérie
sobre o compositor Carlos
Gomes, que marca a volta
de Lauro César Muniz à
Globo.

• O esperado anúncio
do “MasterChef” em 2016
ainda não foi feito. Mas já é
possível dar essa certeza,
pois o contrato entre a Ban-
deirantes e Endemol já está
assinado.

• A Globo exibe a partir
do dia 12 de outubro a pri-
meira temporada da série
“Stalker: Obsessão”, inédi-
ta na televisão aberta. É
uma atração do gênero po-
licial.

• O SBT está em vias de
lançar um novo programa
esportivo nas manhãs de
domingo. Horário vendido.
É um projeto da Formata,
empresa da Daniela Busoli.

que escreve com sua filha
Edmara Barbosa e o neto Bruno.
A pedido do autor, a novela deve
ser dirigida por Luiz Fernando
Carvalho, que no momento fina-
liza a edição da minissérie “Dois
Irmãos”.

Anota aí
Todos os atores de “Os Dez

Mandamentos”, com contratos
vencendo no fim deste mês, re-
novaram com a Record até o fim
de dezembro. Isto, dentre outras
coisas, significa que a novela
seguirá em frente, podendo pas-
sar de janeiro e chegar em feve-
reiro de 2016. “Os Dez Manda-
mentos”, em vez de dez, podem
virar vinte.

Túnel do tempo

O canal pago Viva, da
Globosat, estreia dia 12 de outu-
bro, às 13 horas, uma das tem-
poradas de maior sucesso de
“Malhação”, a de 2004. A edição
alavancou a carreira de Marjorie
Estiano na TV. Ela viveu a vilã
Natasha, apaixonada por
Gustavo (Guilherme Berenguer),
seu colega de banda, e fazia de
tudo para afastá-lo de Letícia,
interpretada por Juliana Didone.
Na foto, uma cena com Guilher-
me e Marjorie.

Não se empolgou
Ratinho não gosta muito de

sair do seu esquema tradicional
no SBT. A maior prova disso é
que Silvio Santos chegou a
disponibilizar  textos do mexica-
no “Chaves”, para utilização em
especiais da “Pousada”, mas o
apresentador, aparentemente,
não se empolgou.

Dobradinha
A Bandeirantes, costumeira-

mente, tem feito Téo José dobrar
suas narrações na quarta-feira,
quando existem jogos da Liga
dos Campeões e Brasi-leirão.
No passado isso acontecia e
agora voltou a acontecer. Ruim
para o Téo, ruim para a Band e
ruim para o público. A impres-
são que passa é de quadro des-
falcado. Que além dele, não exis-
te outro.

Nova temporada

O “Amor & Sexo” é um caso a
ser discutido. A própria Globo,
em mais de uma ocasião, che-
gou a anunciar a primeira e ou-
tras tantas dele, como “a última
temporada” do programa. Mas
ele nunca acaba e agora não
será diferente. A Globo está re-
montando a sua equipe, para
voltar ao ar no começo do ano
que vem, quando atingirá a mar-
ca de nove temporadas.  E o
produto seguirá com apresenta-
ção, claro, de Fernanda Lima
(Foto de Tata Barreto).

Master infantil
A Bandeirantes e a produtora

Endemol-Shine definiram o nú-
mero de participantes da primei-
ra temporada do reality
“MasterChef Junior”. Serão 21
crianças que irão integrar o elen-
co da versão infantil. A estreia
ocorrerá no dia 20 de outubro. 

Na mesma
Na Record, o novo contrato

com o Gugu ainda não foi assi-
nado. O apresentador continua
batendo na tecla de programa
uma vez por semana, só às quar-
tas-feiras, a partir de março. Pre-
valecendo este desejo do Gugu,
restará a Record, como alterna-
tiva já pensada, resgatar o anti-
go plano de um outro programa
com Marcelo Rezende nas noi-
tes de terça ou quinta. Algo no

gênero do “Linha Direta”.
Paolla escolhida

Paolla Oliveira (foto) foi a
escolhida, entre muitas outras
indicações e candidatas, para
ser Tancinha na nova leitura de
“Sassaricando”, vivida pela Clau-
dia Raia na primeira. E a novela,
na fila das sete da Globo, vai
mesmo se chamar “Haja Cora-
ção”.

Pacote Fechado
A produtora Casablanca já

marcou para o dia 15 de novem-
bro o encerramento das grava-
ções de “Escrava Mãe”, a subs-
tituta de “Os Dez Mandamentos”.
Ou seja, vai entregar a novela,
escrita por Gustavo Reiz, inteira-
mente pronta, até porque nin-
guém sabe até quando a produ-
ção atual ficará no ar. Na Record,
estão todos encantados com os
feitos de audiência de “Os Dez
Mandamentos”.

Preparação
Na Globo, para todos os efei-

tos, a Olimpíada de 2016, no Rio,
já começou. O que ela chama de
“time de ouro”, grupo formado
por ex-atletas, passou a receber
uma série de treinamentos es-
peciais, com vistas à grande co-
bertura. O “time de ouro” é com-
posto por Guga Kuerten, Hor-
tência, Flávio Canto, Daiane dos
Santos, Tande, Maurren Maggi,
Giba, Fabi e Gustavo Borges.
Além de aulas de inglês e espa-
nhol, todos estão sendo acom-
panhados por fonoaudiólogos e
recebendo orientações de como
usar o microfone e se portar di-
ante das câmeras.

Segunda-feira  – Lívia diz
a Emília que Vitória não tem
muito tempo de vida e que
ficará ao lado da condessa.
Bernardo comenta que gos-
taria de conhecer a senhora
de quem Lívia trata. Lívia con-
ta a Gema que Pedro foi des-
pedido. Bento confidencia a
Dorotéia que vai voltar a pro-
curar Bernardo. Alex falar para
Felipe e Melissa que Severa
sabe tocar piano. Vitória ga-
rante a Padre Luís que jamais
perdoará Emília. Pedro arma

Segunda-feira – Benjamin
comenta com Mari sobre a vo-
tação que acontecerá na
Pilartex. Cícero afirma a Benja-
min que Dom Pepino fez um
acordo com os acionistas da
empresa. Juju aceita dinheiro
de Dom Pepino. Sabão entre-
ga a pulseira de Rosicler e o
brinco que Soraya havia perdi-
do. Grego diz a Ximena que
comprou uma pequena por-
centagem das ações da
Pilartex, usando um parceiro.
Cícero interrompe a reunião da
Pilartex para esperar o novo e

Segunda-feira  – Romero
convence Juliano a participar do
evento de lançamento de sua
escola de lutas como último ato
da parceria entre os dois. Djanira
afirma a Adisabeba que Romero
é uma nova pessoa. Atena se
muda para a cobertura de
Romero. Juca vê quando Zé
Maria conversa com Adisabeba
e avisa a Dante. Tina se deses-
pera com sua nova vida no Morro
da Macaca. Merlô demite Ninfa e
Alisson. Luana vende sanduí-
ches na praia. Merlô avisa a
Adisabeba, Juliano, Tóia e Zé
Maria que Dante chegou à boate.
Romero encontra Zé Maria.

Terça-feira  – Dante diz a
Abner que conseguiu um man-
dado para revistar a boate. Tina
deixa a festa, e Rui decide dan-
çar com Indira. Romero despis-
ta Dante e Zé Maria consegue
sair do morro. Dante discute com
Belisa, que acaba curtindo a noite
com Cesário. Juca se desenten-
de com Domingas. Atena conhe-
ce Tóia e descobre que a meni-
na não sabe que Djanira é mãe
de Romero. Luana beija Cesário
e Dalila comemora. Aconselha-
da por Romero, Tóia fala com
Indira sobre Zé Maria. Ascânio
descobre informações sobre
Atena e repassa a Romero.

Quarta-feira  – Bola aceita o
convite de Romero para entrar
na facção e incriminar Juliano.
Orlando vai à casa de Gibson e
Nelita se incomoda. Ninfa e
Alisson descobrem que Merlô
ficou com as duas em segredo.
Romero orienta Dante a armar
um flagra contra Juliano em um
evento de sua escola de lutas.
Bola coloca um pacote na mo-
chila de Juliano. Romero resiste
às investidas de Atena. Belisa
inventa para Ninfa e Alisson que

para que Raul seja agredido.
Lívia revela a Padre Luís que
Bernardo está na casa de
Gema.

Terça-feira – Padre Luís
afirma a Lívia que Bernardo
tem o direito de se encontrar
com sua mãe. Raul consegue
se livrar de seus agressores e
planeja deixar Campobello.
Melissa sonda os segredos de
Severa. Vitória sugere a
Melissa que Lívia se torne
preceptora de Alex. Rosa pre-
para o piquenique de Melissa.
Roberto seduz Anita. Walmir
alerta Carola sobre Pedro.
Gema implora para que Raul
fique ao seu lado. Bernardo vai
até o casarão sem que nin-
guém perceba.

Quarta-feira  – Emília se
desespera e Raul a acompa-
nha na procura por Bernardo.
Roberto afirma para todos que
não ama Bianca e Melissa
aprova sua intenção de mani-
pular Anita. Zilda vê Bernardo
nos jardins e desmaia. Walmir
acolhe Bernardo. Felipe tenta

ajudar Bernardo, mas Raul res-
gata o filho da condessa antes
que ele entre no casarão. Zilda
revela a Vitória que viu Bernardo.
Gema conta a Emília que Felipe
falou com Bernardo. Vitória in-
terroga Felipe sobre o homem
com quem esteve. Vitória
confidencia a Lívia que seu fi-
lho Bernardo está vivo.

Quinta-feira  – Vitória con-
ta toda a história de Bernardo e
Emília para Lívia e afirma que
assim que encontrar seu filho o
enviará novamente para o sa-
natório. Neném proíbe Pérsio
de falar de seu amor por Bianca
para Botelho. Emília e Bernardo
pedem abrigo no convento de
Padre Luís. Roberto e Dorotéia
armam para ganhar a confian-
ça de Anita. Pedro tenta sedu-
zir Carola. Afonso descobre
que Anita está grávida de
Roberto.

Sexta-feira  – Botelho exa-
mina Bernardo sem saber de
quem se trata. Rita beija Pérsio.
Bento avisa a Pedro que preci-

sa pagar aos homens que agre-
diram Raul. Lívia lamenta com
Ariel a impossibilidade de seu
amor por Felipe. Roberto beija
Bianca, que desmaia de felici-
dade. Bento observa o piqueni-
que nas terras de Felipe. Emília
teme a reação de Vitória quan-
do souber que Lívia é sua neta.
Zilda sente falta de Afonso.
Alex monta Estrela sem que
Severa perceba e acaba se
acidentando.

Sábado  – Felipe acolhe
Alex e Botelho examina o me-
nino. Melissa confessa a
Dorotéia que armou para que
Severa fosse demitida. Felipe
declara seu amor por Alex e
cuida do filho. Melissa impede
que as caixas com os perten-
ces de Berenice sejam entre-
gues a Felipe. Vitória decide
dispensar Severa e orienta que
Lívia cuide de Alex durante sua
recuperação. Severa deixa o
casarão e Botelho lhe oferece
abrigo. Lívia conforta Felipe e
os dois se beijam.

misterioso membro do conse-
lho. Acompanhado de Margot,
um novo acionista da empresa
se apresenta.

Terça-feira  – Margot avisa
aos acionistas que Sereno é
candidato a uma vaga como
membro do Conselho Executivo
da Pilartex. Lindomar pede Pa-
trícia em casamento. Ximena
flagra Raul mexendo em docu-
mentos de Grego. Jurandir se
oferece para pagar as compras
de Eva e o vendedor descobre
que suas notas são falsas. Se-
reno, Gabo e Dom Pepino são
eleitos membros do Conselho
da Pilartex. Dom Pepino e Gabo
planejam se livrar de Grego.
Ximena observa Soraya saindo
do quarto de Gabo. Jurandir é
preso por falsificação de moeda
e desacata o delegado.

Quarta-feira – Jurandir lide-
ra um protesto contra a comida
servida na cadeia. Mari e Danda
vão à delegacia visitar Jurandir e
acabam sendo detidas por de-

sacato à escrivã. Clarice liberta
Jurandir, Mari e Danda da pri-
são. Tomás alerta Fradique da
reclamação de alguns pacien-
tes sobre uma doença relacio-
nada ao tratamento de lixo. Patrí-
cia conta a Lindomar que foi con-
vidada a lecionar fora do país e
que não pode aceitar seu pedido
de casamento. Eva e Jurandir
comunicam às filhas que reata-
ram o casamento. Margot flagra
Grego punindo Sereno.

Quinta-feira  – Margot olha
para Grego com reprovação.
Margot ameaça terminar seu
namoro com Grego. Tomás e
Fradique constatam que há lixo
tóxico em Paraisópolis. Jávai
avisa a Dom Pepino que Mari e
Benjamin querem desativar o
lixão clandestino. Dom Pepino
dá dinheiro para Danda comprar
uma casa para Eva. Sabão ins-
tala escutas no apartamento de
Izabelita, com a ajuda de Janice.
Grego procura Dom Pepino para
tirar satisfações sobre o despe-
jo de lixo tóxico em Paraisópolis.

Sexta-feira  – Dom Pepino
ameaça a família de Grego. Eva
fica com raiva de Jurandir ao

saber que o marido fez uma liga-
ção clandestina de luz em sua
casa. Expedito tenta religar a luz
da casa de Eva e acaba se
acidentando. O curto-circuito
causa falta de luz em diversos
pontos da comunidade. Expedi-
to não resiste aos ferimentos do
acidente. Durante o velório, o
espírito de Expedito assusta as
pessoas e diz a Dom Pepino que
haverá uma batalha.

Sábado  – Benjamin e Mari
colhem amostras do lixão para
Fradique levar à Prefeitura.
Izabelita entrega a Margot uma
carta de baralho que ela encon-
trou na sua casa, deixada pela
máfia. O espírito de Expedito
confessa a Tinoca que teme ir
para o inferno e ela o aconselha
a fazer uma boa ação. Orientada
pelo espírito de Expedito, Mari
tenta evitar que os capangas de
Dom Pepino sequestrem Maria.
O terreno do depósito de lixo é
fechado e Dom Pepino pede a
Sabão que compre outro local
em Paraisópolis. Benjamin ga-
rante a Margot que ninguém fará
mal a Maria. Grego observa
Margot e Benjamin juntos.

mora em uma comunidade.
Adisabeba tem um mau pres-
sentimento. Juliano é preso.

Quinta-feira  – Juliano é le-
vado pela polícia e Dante co-
memora com Romero. Abner
desconfia do comportamento
de Bola. Adisabeba acusa
Romero por armar contra
Juliano, e Djanira e Tóia o de-
fendem. Feliciano promete
deixar seu apartamento para
Vavá, desde que o filho mude
seu comportamento. Juliano e
Zé Maria afirmam para Tóia que
Romero está por trás da prisão
do lutador. Orlando insiste em
ficar com Nelita. Orientado por
Romero, Bola confessa à polí-
cia que foi ele quem colocou
drogas na mochila de Juliano.

Sexta-feira  – Romero con-
segue a liberação de Juliano,
que se surpreende com a reve-
lação de Bola. Zé Maria enfren-
ta Romero e acusa Djanira, Tóia
e Juliano de terem se rendido
a um bandido. Adisabeba es-
conde Zé Maria e Romero os
observa. Orlando convence
Nelita a lhe dar a chave de sua
casa. Romero indica a Dante a
localização de Zé Maria. Atena
insiste para que Romero a
deixe participar de seus pla-
nos. Cesário pede Luana em
namoro, mas Dalila e Breno
envergonham a filha. Priscila
descobre que Tina e Rui estão
morando no Morro da Macaca.
Zé Maria consegue fugir de
Guerra e Dante. Tio apresenta
a Romero um antigo membro
da facção.

Sábado  – Zé Maria exige
que Romero se afaste de
Djanira. Tio e Orlando obrigam
Romero e Zé Maria a se aceita-
rem na facção. Tóia conversa
com Dante sobre Zé Maria e
acaba deixando escapar a do-
ença de Romero. Atena cuida
de Romero, que passou por
um embate com Zé Maria.
Orlando e Nelita anunciam seu
noivado para a família e Belisa
garante que irá desmascarar
os dois. Feliciano promete dei-
xar seu apartamento a Dalila
caso ela mude seu comporta-
mento, assim como fez com
Vavá. Gibson passa mal ao lado
de Claudine, que pede ajuda a
Feliciano. Tóia flagra Zé Maria
em sua casa de luxo.

Benjamin garante a Margot
que ninguém fará mal a Maria.

Melissa confessa a Dorotéia que
armou para que Severa fosse
demitida.

Tóia flagra Zé Maria em sua casa
de luxo.


