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• “Joaquina”, escrita por
Márcia Prates, com a história
da filha de Tiradentes, está
confirmada na grade da TV Glo-
bo. Irá estrear em abril de 2016,
às onze da noite.

• As gravações do
“MasterChef Júnior” continuam
a todo vapor nos estúdios da
Bandeirantes. A versão infantil
do programa tem sua estreia
confirmada para dia 20.

• Nos bastidores da Globo,
o “talk-show” com Marcelo
Adnet está caminhando. Mas
dizem que o modelo não é di-
ferente dos tantos outros que
já existem por aí.

• Na Rede TV!, o
“Superpop”, da Luciana
Gimenez, vai sofrer uma
turbinada em toda sua parte
visual. Será tudo novo a partir
da segunda quinzena de outu-
bro.

• Antônio Fagundes já pode
ser anunciado como primeiro
nome do elenco de “Velho
Chico”, que  Benedito, Edmara

e Bruno escrevem para a fai-
xa global das 21 horas.

• Os sertanejos Jorge &
Mateus estão conversando
com a direção da Record
sobre a possibilidade de um
especial na programação
especial que irá ao ar em
dezembro.

• Sílvio Santos entrou em
férias no SBT, mas deixou
todos os seus programas
gravados. O retorno deve
acontecer no próximo dia 23,
para apresentar o “Teleton”.

• O especial sertanejo
“Festeja” será uma das atra-
ções no fim de ano da Globo,
com artistas como Luan
Santana, Paula Fernandes e
Bruno & Marrone, dentre ou-
tros.

• A Record ainda não
anuncia oficialmente, mas já
é possível dizer que a partir
de 2016, haverá um progra-
ma de entretenimento na fai-
xa de shows das sextas-fei-
ras.

De volta às novelas
A atriz e apresentadora

Regina Casé, afastada das
novelas desde “Ciranda de
Pedra”, de Alcides Nogueira,
em 2008, poderá marcar sua
volta aos folhetins da Globo
na temporada de 2016. Já
existe um plano em anda-
mento para que ela venha in-
tegrar o elenco de “Haja Co-
ração”, do Daniel Ortiz, com
direção-geral de Fred Mayrink,
escolhida para substituir “To-
talmente Demais” na faixa
das 19 horas. A história é uma
releitura de “Sassaricando”,
mas trará vários persona-
gens inéditos.

Está valendo
Os atores de “Escrava Mãe”

receberam a informação que a
novela vai mesmo estrear em
16 de novembro, uma segun-
da-feira, em substituição a “Os
Dez Mandamentos”. E a pró-
pria Record, quando consulta-
da, já não faz mais segredo
sobre isso. Fica a expectativa
em torno do que a próxima pro-
dução poderá oferecer em ter-
mos de resultados, não só de
audiência, mas também de
qualidade. 

Prioridade

Elevar a audiência do “Sen-
sacional”, programa apresen-
tado pela Daniela Albuquerque
(foto) nas tardes de domingo,
na Rede TV!, está entre as pri-

oridades da emissora. Os dois
primeiros não foram bem e a
ordem é modificar esse quadro
o quanto antes.

Escolinha
O canal pago Viva iniciou a

gravação de uma versão da
“Escolinha do Professor
Raimundo” comandada por
Bruno Mazzeo, com direção de
Cininha de Paula. Serão ao todo
sete programas e o Viva exibirá
primeiro cinco edições. De-
pois, todas irão ao ar pela Glo-
bo, começando pelos dois iné-
ditos.

Nada certo
A volta do “Você Decide” na

Globo não passa de uma possi-
bilidade. Existem textos do pro-
grama prontos, escritos pelo
João Falcão, mas nada foi resol-
vido ainda sobre rearticular sua
produção. Se houver retorno,
será somente para 2016.

Vendida
O canal público de Cabo

Verde, RTC, acaba de adquirir
os direitos de exibição da novela
“Império”, de Aguinaldo Silva.
Trata-se da principal emissora
daquele país, antigo comprador
das novelas da Globo. “Impé-
rio”, por sinal, já foi vendida para
mais de quinze países.

Muito próxima

Foi oferecido a Paloma
Bernardi (foto de Márcio Nunes)

o papel de principal vilã de
“Josué e A Terra Prometida”,
próxima novela bíblica da
Record. Embora ainda falte a
assinatura do contrato, interna-
mente a sua contratação já é
dada como certa.

Sem acerto
Na contramão das notícias

que circularam por aí, a Bandei-
rantes informa oficialmente que
não houve nenhum acerto com a
ex-participante do “MasterChef”,
Jiang Pu. Nada foi assinado
entre as partes e também não se
confirma sua entrada no
“MasterChef Júnior”, que será
comandado por Ana Paula Pa-
drão e os três jurados, Fogaça,
Carosella e Jacquin. E mais nin-
guém.

É uma pena
A Liga dos Campeões, o mais

importante campeonato dos clu-
bes europeus, foi escondido pela
Turner na TV fechada do Brasil.
Os jogos da semana passada
somente repercutiram porque
foram transmitidos pela Bandei-
rantes. Mais do que nunca, se
constata que a Turner, via Espor-
te Interativo, pulou etapas. Com-
prou e estocou uma mercadoria,
sem ter uma lojinha a altura para
vender.

Caminhando
 para o fracasso

Já de algum tempo a produ-
ção de “A Fazenda” encontra re-
sistências dentro da própria
Record. O programa, a cada
temporada, vem perdendo inte-
resse e as tentativas feitas de
terceirizar a sua produção ou a
troca do Britto Junior pelo
Roberto Justus não contribuí-
ram em rigorosamente nada. É
um caminhão sem freio na la-
deira.

Sem graça
A melhor maneira que algu-

mas emissoras encontraram
para ocupar espaços ociosos
na programação televisiva e “en-
cher a chamada linguiça” é co-
locar vídeos da internet no ar. A

Bandeirantes tem um, com o
duvidoso título de “Só Risos”,
só que não há nada de mais
sem graça. Espaço em televi-
são é tão caro! Como pode ser
tão mal utilizado assim?

Embalagem diferente
Pode-se até reclamar que a

audiência da Xuxa ainda não
está tão alta e que até agora a
sua repercussão não é a espe-
rada, mas um fato importante
deve ser destacado. O progra-
ma, em sua forma e conteúdo,
apresenta um modelo bem di-
ferente das produções da
Record. Nota-se um visível gan-
ho em qualidade.

Em forma

Novas integrantes do “Além
do Peso”, as “capitãs” Karina
Bacchi e Mirella Santos (foto
de Chahestian) são clicadas
nos bastidores. O quadro es-
treou dia 2 de outubro e virou
reforço do programa “Hoje em
Dia”, na Record. Elas têm a
função de estimular as equi-
pes participantes. 

Acelerado
As aulas de prosódia, para

deixar o núcleo caipira de “Êta
Muito Bom” bem afinado, es-
tão em ritmo intenso na Glo-
bo, pois a ordem é não perder
tempo, devido à proximidade
de estreia: janeiro. O elenco
desta próxima novela das 18
horas está praticamente fe-
chado e deverá reunir pouco
mais de trinta atores. As gra-
vações começam em novem-
bro.

Segunda-feira – Lívia reve-
la a história de sua família a
Felipe, que afirma à moça que
encontrará Bernardo. Melissa
vê quando Felipe deixa o quarto
de Lívia. Anita aceita se casar
com Afonso. Zilda revela a
Gema sobre a gravidez de Anita.
Gema desabafa com Emília.
Dorotéia comanda o ensaio de
casamento de Melissa, que se
irrita com a ausência de Felipe.
Lívia comenta com Anita que
contou a verdade sobre sua
origem para Felipe. Alex visita
Severa. Zilda garante a Afonso
que não permitirá seu casa-
mento com Anita. Gema apoia
Anita. Alex confessa a Lívia que
às vezes sente medo de

Segunda-feira  – Gabo pede
ajuda a Benjamin para recon-
quistar Soraya. Paulucha co-
menta com Eva que se preocu-
pa com a reação de Clarice ao
saber de seu namoro com To-
más. Mari conta a Grego que
recebeu uma ameaça. Primo
avisa a Urbana que Júnior é

Segunda-feira  – Caniço con-
firma a Zé Maria que cumpriu
suas ordens. Djanira confessa
a Adisabeba que foi cúmplice de
Romero. Tóia consegue se sal-
var da armadilha de Zé Maria.
Juliano afirma a Dante que aju-
dará nas buscas a Tóia. Orlando
manipula Nelita. Zé Maria é avi-
sado de que Juliano está com a
polícia na ilha. Merlô vai atrás de
Ninfa e Alisson. Zé Maria encon-
tra Juliano e inventa uma descul-
pa para despistar o filho. Romero
procura Orlando. Zé Maria vê Tóia
à beira de um precipício.

Terça-feira – Zé Maria salva
Tóia e a leva para Juliano.
Romero se desespera com a
situação de Tóia. Tóia leva Dante
ao acampamento dos capangas
de Zé Maria. Dante encurrala Zé
Maria. Belisa denuncia Orlando
para a família. Tio exige que Zé
Maria explique o fracasso da
operação. Janete parte para
cima de Nenenzinho. Juliano
pede Tóia em casamento e
Djanira presenteia o casal com
uma viagem. Orlando questiona
Dante sobre a operação que
comandou. Romero garante a
Djanira que não permitirá que
Tóia e Juliano se casem.

Quarta-feira  – Romero afir-
ma a Ascânio que precisa se
casar com Tóia. Djanira procura
Ascânio. Romero e Zé Maria vão
ao encontro de Tio. Faustini obri-
ga Dante a sair de férias. Luana
vê Kim com uma amiga na praia
e se incomoda. Janete anuncia
seu namoro com Nenenzinho e
Vavá não gosta. Romero propõe
sociedade a Tóia em uma boate
em Búzios. Djanira conta a ver-
dade sobre Tóia para Adisabeba.
Ascânio comenta com Atena o
motivo do interesse de Romero
por Tóia. Romero revela para
Tóia e Juliano que é filho de
Djanira.

Quinta-feira – Romero dis-

Melissa. Felipe encontra o local
onde Bento esconde Bernardo.

Terça-feira  – Felipe enfren-
ta Bento e consegue resgatar
Bernardo. Vitória afirma a Zilda
que não obrigará Roberto a se
casar com Anita. Melissa é ríspi-
da com Alex. Felipe conduz
Bernardo até o casarão e o deixa
aos cuidados de Raul e Lívia.
Emília desconfia das intenções
de Felipe. Roberto se incomoda
ao descobrir que Afonso e Anita
planejam se casar. Melissa in-
siste em saber onde Felipe pas-
sou o dia. Pedro afirma a Emília
que resgatará Bernardo. Vitória
destrata Roberto. Pedro ouve
quando Gema comenta com
Emília sobre a gravidez de Anita.
Felipe se declara para Lívia.

Quarta-feira  – Felipe afirma
a Lívia que eles devem ficar jun-
tos. Melissa e Roberto prepa-
ram uma armadilha para Felipe.
Lívia revela a Felipe que Emília
está viva. Pedro promete se vin-
gar de Roberto. Roberto coloca
sonífero na bebida de Felipe e
Lívia vê quando Melissa entra no
quarto do noivo. Afonso anuncia
a todos seu casamento com
Anita. Zilda surpreende Melissa
na cama de Felipe e Lívia vê a
cena. Felipe acusa Melissa e
afirma que não se casará com

ela. Vitória exige que Felipe se
case com Melissa. Pedro apoia
Lívia. Bento procura por
Bernardo. Felipe procura Lívia.

Quinta-feira  – Lívia afirma
que não acredita na inocência
de Felipe e o aconselha a se
casar com Melissa. Gema alerta
Anita sobre as ameaças de
Pedro a Roberto. Pedro se apro-
xima de Bento. Botelho socorre
Vitória, que sofre com a recusa
de Felipe em se casar com
Melissa. Anita tenta apartar a
brigada entre Pedro e Roberto,
mas acaba atingida e sofre um
aborto. Felipe anuncia que se
casará com Melissa apenas para
manter as aparências. Zilda co-
bra de Bento notícias sobre
Bernardo. Zilda ofende Anita e
Afonso expulsa a mãe do quarto
da amada. Dorotéia descobre
uma carta de amor de Vitória
para Sálvio Borghini.

Sexta-feira  – Dorotéia se
revolta contra Vitória, mas
Melissa pede que a mãe se acal-
me até a cerimônia de seu casa-
mento. Felipe garante a Lívia que
Bernardo e Emília deixarão
Campobello em segurança e a
moça afirma que partirá com
eles. Todos se preparam para o

casamento de Melissa e Felipe.
Gema enfrenta Zilda e resgata
Anita do casarão. Orientado por
Severa, Alex entrega a Felipe o
diário de Berenice. Felipe des-
cobre as falcatruas de Melissa.
Felipe anuncia a todos que o
casamento foi cancelado e dei-
xa a festa com Lívia.

Sábado – Felipe e Lívia se
beijam. Dorotéia chantageia Vi-
tória e ameaça revelar seus se-
gredos para todos. Vitória desa-
bafa com Zilda sua decepção
com Lívia e Felipe, mas sente
alívio por Dorotéia não ter desco-
berto que Bernardo é filho de
Sálvio. Bento revela a Vitória que
foi Felipe quem resgatou
Bernardo. Felipe e Lívia se alo-
jam na tapera de Emília e
Bernardo. Bento ameaça Vitória.
Carola conta a Massimo que
Roberto humilhou Anita.
Massimo expulsa Roberto de
sua casa e desfaz seu noivado
com Bianca. Bento provoca
Pedro ao falar de Felipe e Lívia.
Anita se declara para Afonso.
Cícero repreende o comporta-
mento de Ariel. Bernardo foge de
seu esconderijo. Vitória confun-
de Bernardo com Bento e acaba
atirando contra o filho.

perigoso. Deodora e Lilica so-
frem um acidente. Ximena acha
que viu Alceste na praia. Margot
se apavora quando Grego lhe
pede permissão para agir con-
tra Dom Pepino. Benjamin mos-
tra a Dom Pepino o pacote que
recebeu e questiona se o
mafioso é o autor da ameaça.

Terça-feira – Dom Pepino
se sente ofendido por Benja-
min. Dom Peppino sofre um aten-
tado. Sabão incentiva Lindomar
a ficar com Monserrá para cau-
sar ciúmes em Patrícia. Bruna
pergunta a Eva se pode passar
uns dias em sua casa. Benja-
min concede a Gabo o cargo de
consultor da Pilartex, em substi-
tuição a Alceste. Benjamin rece-
be uma intimação de Dom Pepi-
no, que exige um cargo executi-
vo na Pilartex como acionista
majoritário da empresa. Dom
Pepino visita Izabelita.

Quarta-feira  – Dom Pepino

inicia sua vingança contra seus
rivais. Omara, Soraya, Mari e Olga
sofrem um atentado. Jávai co-
munica a Primo que ele ocupará
o lugar de Omara. Benjamin avi-
sa a Dom Pepino para se manter
distante de sua família. Dom
Pepino propõe um acordo de
paz a seus inimigos. Soraya pro-
cura Dom Pepino.

Quinta-feira  – Soraya coloca
sonífero na bebida de Beppo.
Soraya e Júnior procuram pro-
vas contra Dom Pepino na suíte
do mafioso. Benjamin se recusa
a aceitar o acordo de paz de Dom
Pepino e afirma que jamais
compactuará com a máfia.
Soraya convoca Danda para ir a
outro país descobrir os segre-
dos de Dom Pepino. Ester avisa
a Benjamin e aos executivos da
Pilartex que Dom Pepino mar-
cou uma reunião. Soraya, Danda
e Júnior viajam.

Sexta-feira  – Soraya conse-
gue abrir o cofre de Dom Pepino.
Dom Pepino sente falta da chave
de seu cofre e desconfia de
Danda. Mari estranha ao ver

Silvéria e Fradique no Cebola
Brava com Dom Pepino. Gabo
analisa os documentos de Dom
Pepino levantados por Soraya e
afirma que será possível extradi-
tar o mafioso. Mari repreende
Danda por ter roubado a chave
do cofre de Dom Pepino e avisa
à irmã que ela corre perigo. Mari
esconde Danda na casa de
Margot e Patrícia. O restaurante
Cebola Brava pega fogo.

Sábado  – Cícero avisa a Ben-
jamin que a perícia concluiu que
o incêndio no Cebola Brava foi
criminoso. Dom Pepino é eleito
diretor-executivo da Pilartex no
lugar de Benjamim. Patrícia não
cede aos apelos de Lindomar
para reatar o namoro. Margot
conta a Grego que Dom Pepino
é o novo presidente da Pilartex.
Deodora recebe ordem de des-
pejo e Fradique tenta solucionar
sua situação com Sabão. Danda
decide promover uma festa na
casa de Patrícia. Sabão assusta
Danda, deixando Dom Pepino
furioso. Benjamin teme pela
segurança de sua filha.

cute com Djanira, que acaba
passando mal. Atena desco-
bre parte do segredo de
Romero com a ajuda de
Ascânio e exige uma explica-
ção de Djanira. Zé Maria des-
cobre que Atena chantageia
Romero. Juliano pede para
Tóia se afastar de Romero. Juca
rouba o dinheiro de Domingas.
Merlô termina seu romance
com Alisson e Ninfa. Oziel aju-
da Tina e Rui sente ciúmes.
Atena enfrenta Tio. Romero
conta para Tóia que Zé Maria
tirou a vida de seu pai.

Sexta-feira – Romero ten-
ta convencer Tóia de que
Djanira, Zé Maria e Juliano es-
tão contra ela. Atena tenta ne-
gociar com Tio. Juliano e
Djanira não conseguem falar
com Tóia. Merlô pede para vol-
tar para a casa de Adisabeba.
Romero se assusta ao encon-
trar Dante com Atena. Abner
fala para Dante que Zé Maria
está na comunidade. Alisson e
Ninfa pensam em reatar com
Merlô. Duda diz a Úrsula que
deseja ter um filho. Ascânio e
Sueli encontram o dinheiro
escondido por Atena em seu
quarto na pensão. Tio captura
Sueli. Tóia acusa Juliano de
ser um bandido.

Sábado – Juliano discute
com Tóia. Um menino avisa a
Zé Maria sobre a presença de
Dante e outros policiais na co-
munidade. Ascânio é persegui-
do por capangas da facção cri-
minosa. Tóia rasga seu vestido
de noiva. Adisabeba expulsa
Alisson e Ninfa de sua boate. Zé
Maria teme pela segurança de
Djanira. Vavá descobre que Mel
e Nenenzinho não são irmãos.
Djanira vai ao encontro de Tóia.
Juliano enfrenta Romero. Zé
Maria foge de Dante. Romero
expõe Zé Maria. No confronto,
Djanira é baleada.

 Vitória confunde Bernardo com
Bento e acaba atirando contra
o filho.

Romero expõe Zé Maria.Zé Maria foge de Dante.

Benjamin teme pela segurança
de sua filha.


