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• Dia 12 de novembro, em
razão do jogo entre Argentina
e Brasil, pelas eliminatórias
da Copa, o “The Voice”, da
Globo, será antecipado para
a noite de quarta-feira.

• João Kleber, da Rede
TV!, viaja para Angola este
mês, a convite da Banda TV,
canal por assinatura que exi-
be com sucesso o programa
“Você na TV” naquele país.

• A Globo precisa moderar
um pouco na informalidade
dos seus telejornais. Alguns
verbos estão sendo cortados
pela metade. Informalidade
não é falar errado.

• O SBT informa que a
campanha Teleton, nos dias
23 e 24, contará com mais de
200 artistas no palco, um re-
corde. E o objetivo será arre-
cadar R$ 26 milhões.

• Luiza Possi continua na
expectativa para participar da
novela “Haja Coração”. Se

aprovada nos testes, esta
será a sua estreia em produ-
ções do gênero na Globo.

• A tendência é o pesso-
al do “Pânico na Band” pas-
sar longe da 1ª temporada
do “MasterChef Júnior”. Não
será feita sátira do progra-
ma, que estreia dia 20.

• Lavínia Vlasak tem seu
retorno às novelas confirma-
do na próxima global das
sete, “Totalmente Demais”.
Viverá a ex-mulher do perso-
nagem do Fábio Assunção.

• Atualmente, sem qual-
quer medo de errar, é possí-
vel afirmar que são maiores
as possibilidades do Gugu
deixar a Record do que con-
tinuar no ano que vem...

• Willian Corrêa grava di-
versos pilotos, na tentativa
de modificar o formato dos
telejornais da TV Cultura.A
intenção é se aproximar cada
dia mais do telespectador.

Vem aí...

Neila Medeiros (foto),
além de seu trabalho no SBT,
irá estrear um programa na
Internet, intitulado: “Ela Faz
e Acontece”, produzido pela
“Duca Comunicação”, do jor-
nalista Nélio Júnior. O objeti-
vo é mostrar a história de
sucesso e superação de em-
preendedoras em todo o País.

Somente
novelas bíblicas

Assim como o SBT criou
uma faixa infantil a partir de
“Carrossel”, a Record esta-
beleceu que seu horário das
oito e meia da noite será
destinado às novelas bíblicas.
A exceção será “Escrava
Mãe”, com estreia no mês de
novembro, porque essa es-
tratégia somente veio a ser
definida após os bons resul-
tados obtidos em “Os Dez
Mandamentos”. A direção da
emissora está convencida que
adaptar histórias inspiradas
na Bíblia é a melhor alternati-
va na disputa da preferência
do público com as concor-
rentes.

Sabatella em
“Velho Chico”

O diretor Luiz Fernando
Carvalho, responsável pela
próxima novela das 21 horas
da Globo, “Velho Chico”, se-
gue trabalhando na monta-
gem do elenco. Letícia
Sabatella, que esteve na sé-

rie “Amorteamo”, por exemplo,
é mais um nome praticamente
fechado para esta história de
Benedito Ruy Barbosa, previs-
ta para estrear entre o fim de
março e começo de abril, no
lugar de “A Regra do Jogo”.

Valeu mesmo
O “Repórter Record Investi-

gação”, apresentado na sema-
na passada, mostrou que ain-
da é possível fazer um bom
jornalismo. O programa, sob o
comando do experiente Do-
mingos Meirelles, revelou a
rotina de familiares de detentos
no Brasil. Destaque para a
repórter Heleine Heringer.
Pena que o horário da exibição
tenha sido ruim. Foi ao ar já na
madrugada...

Outubro Rosa

A atriz Babi Xavier (foto),
que interpreta a Tais na novela
“Os Dez Mandamentos”, da
Record, é uma das engajadas
na campanha de apoio ao “ou-
tubro rosa”, dedicado à preven-
ção do câncer de mama. Lite-
ralmente vestiu a camisa.

Então é assim
Terminando uma encomen-

da do “Superpop”, a cenografia
da Rede TV! se envolverá com
os novos cenários do “Bola na
Rede”, programa do início da

madrugada das segundas-fei-
ras, com o resumo esportivo
do final de semana. A partir
disso, o comando do programa
passará para o mestre Silvio
Luiz, com a participação de
toda a equipe.

Próxima parada
Rosi Campos atendeu cha-

mado do diretor Jorge Fernando
e também vai integrar o elenco
da novela caipira “Êta Mundo
Bom”, de Walcyr Carrasco, que
estreia em janeiro, na Globo. A
Rosi vem de participação em
“Babilônia”.

Braços abertos
Como está muito próxima a

despedida dos gramados do
Rogério Ceni, na TV Globo vol-
tam a circular fortes rumores
sobre a sua contratação para
comentarista já no início do
ano que vem. Articulado, o go-
leiro do São Paulo, de acordo
com informações que chegam
de dentro da emissora, já esta-
ria pronto para isso.

Bola dentro
O “Fantástico”, da Globo,

demora para acertar, mas quan-
do acerta, é pra valer! E é o caso
do formato “Chefe Secreto”, ba-
seado em “Undercover Boss”,
da CBS, no qual os CEOs de
grandes companhias se pas-
sam por funcionários e partici-
pam do dia-a-dia dos seus ne-
gócios. Também precisa a par-
ticipação de Max Gehringer.

Na Terra Santa
A equipe de Mariana Godoy

na Rede TV! começa a produ-
zir alguns especiais para exibi-
ção na programação de
dezembro. Já está acertado
que em novembro ela fará uma
viagem a Israel para uma série
de gravações. No roteiro, visitas
ao Mar Morto e Jerusalém,
dentre outros locais. Os espe-

ciais serão apresentados nas
semanas do Natal e Ano Novo.

Sobrou pra ela
Pela ordem, o “Máquina da

Fama” da Patrícia Abravanel, 
ao final de mais uma tempora-
da, deveria passar a bola para
o “Esse Artista Sou Eu”. Deve-
ria. Mas não vai. O SBT não
fechou com a Endemol outra
edição da competição na qual
um grupo de celebridades deve
assumir identidades de gran-
des estrelas da música nacio-
nal e internacional. E por conta
disso, o “Máquina da Fama” vai
que vai, direto, sem parar.

O diabo veste Prada

Em “Totalmente Demais”,
a próxima novela das sete ho-
ras da noite, na Globo, a perso-
nagem Carolina, de Juliana
Paes (foto de Renato Rocha
Miranda), é descrita como uma
mulher elegante, “idealizadora,
ambiciosa e muito focada no
trabalho”. É dona da revista
“Totalmente Demais”, que dá
nome à história.

Entusiasmo
Produzir o “Miss Brasil” ain-

da este ano voltou à ordem do
dia na Bandeirantes. Toda a
sua direção, muito animada,
está empenhada nisso. Nos
bastidores, comenta-se, tudo
isso ocorreu depois que apare-
ceu alguém interessado em
pagar a conta.

Segunda e Terça-feira  –
A emissora não forneceu o
resumo dos capítulos.

Quarta-feira  – Estamos
nos dias atuais. Lívia e Felipe
trocam olhares, mas Ariel
impede que os dois se aproxi-
mem. Emília repreende Lívia
pelo atraso para a reunião de
negócios e Pedro tenta defen-
der a noiva. Felipe apresenta

Segunda-feira  – Grego
empresta dinheiro a Deodora
e confessa a Margot que faz
isso com os moradores de
Paraisópolis. Júnior avisa a
Dom Pepino que Danda está
escondida na casa de
Soraya. Bazunga prende o
bandido que estava atrás de
Danda. Dom Pepino surpre-
ende Benjamin, Cícero e
Gabo ao anunciar Sabão
como seu assessor direto.
Soraya demite Júnior. Sa-

Segunda-feira  – Djanira
implora para que Tóia e Juliano
se casem. Tio ajuda Zé Maria a
fugir. Atena consegue escapar
do porta-malas do carro de
Romero. Zé Maria acusa Tio de
ter atirado em Djanira. Juliano
enfrenta Romero e é preso.
Juca esconde Belisa de Dante.
Juliano revela a Dante que
Romero é filho de Djanira. Tóia
afirma a Adisabeba que não
quer notícias de Juliano. Dante
é hostilizado no velório de
Djanira. Tóia apoia Romero. Zé
Maria ameaça Sueli. Integran-
tes da facção procuram Atena.
Romero convida Tóia para ir a
sua casa.

Terça-feira  – Romero sai
com Tóia e Juliano se deses-
pera. Gibson afirma que Belisa
precisa de tratamento psiquiá-
trico. Rui sente saudade de
sua rotina antes de viver no
Morro da Macaca. Mel e Vavá
sentem ciúmes de Janete e
Nenenzinho. Tio obriga Sueli a
marcar um encontro com
Atena. Dante exige que Belisa
volte para casa com ele. Atena
chega ao apartamento de
Romero e o encontra com Tóia.
Belisa enfrenta Orlando. Atena
afirma a Tóia que se casará
com Romero.

Quarta-feira  – Romero se
irrita e repreende a atitude de
Atena. Ascânio ajuda Atena.
Orlando convence Gibson a
internar Belisa. Merlô procura
Ninfa e Alisson. Zé Maria suge-
re que Juliano recomece sua
vida fora da comunidade.
Gibson flagra Nora e Feliciano
juntos. Dante conta para
Romero que um dos membros
da facção está sendo interro-

seus vinhos a um especialista.
Melissa se irrita com as or-
dens de Severa. Michel apre-
senta o vinho de Felipe a Lívia,
que se encanta com o sabor
do produto. Felipe conhece
Bernardo e Raul. Zilda ajuda
Vitória com sua mudança. Lívia
planeja comprar uma vinícola
em Belarrosa e Emília reco-
nhece Vitória. Gema discute
com Queiroz. Emília decide
comprar a vinícola de Vitória.
Dorotéia se queixa com
Melissa. Vitória sente falta de
Bento, que pede ajuda a
Dorotéia. Lívia visita a vinícola
de Felipe e encontra Melissa.

Quinta-feira – Melissa e
Lívia antipatizam uma com a
outra. Afonso recebe Lívia e
Anita na vinícola de Vitória.
Dorotéia leva Bento ao encon-
tro de Vitória. Melissa conta a
Felipe que vendeu seus vinhos
para uma moça do Rio de Ja-

neiro. Massimo se insinua para
Rosa. Dorotéia se consulta
com Roberto. Ariel chega a
Belarrosa e afirma ao Mestre
que impedirá as pessoas de
sofrer. Bento discute com Vi-
tória. Lívia e Anita decidem
passar a noite em Belarrosa.
Pedro se irrita ao descobrir que
Lívia está com Anita em uma
festa. Felipe e Lívia se encon-
tram.

Sexta-feira  – Lívia dança
com Felipe, enquanto Anita
tenta despistar Pedro ao tele-
fone. Gema e Chico conhecem
Anita. Lívia deixa a festa e se
sente culpada por pensar em
Felipe. Melissa procura por
Felipe e Severa provoca a cu-
nhada. Bento se aproxima de
Alice e Rosa, que se incomoda
com a presença do ex-marido.
Emília admira o livro de
Bernardo e Raul. Lívia discute

com Pedro por conta dos ciú-
mes do noivo. Gema descobre
que Bernardo e Raul chegarão
a Belarrosa. Vitória reconhece
o apoio de Afonso. Vitória che-
ga à casa de Zilda a tempo de
ouvir as críticas de Severa.

Sábado – Vitória sente a
humilhação e deixa a casa de
Severa. Felipe comenta com
Afonso sobre seu encontro com
Lívia. Alberto tenta convencer
Emília a não ir a Belarrosa.
Dorotéia sugere viajar para o
Rio de Janeiro com Melissa.
Vitória afirma a Afonso que fará
de tudo para permanecer em
seu palacete. Alice visita Vitó-
ria. Queiroz se irrita com Gema
por cuidar de Chico. Vitória
chantageia Luiz para que o
prefeito lhe compre seu pala-
cete. Emília, Lívia e Anita che-
gam a Belarrosa. Emília procu-
ra Vitória.

bão pede ajuda a Grego para
salvar Danda do mafioso que
a persegue. Dom Pepino anun-
cia a Benjamin que a Pilartex
irá explorar minas de diaman-
tes na África.

Terça-feira – Benjamin se
revolta com a decisão de Dom
Pepino de explorar diamantes
na África. Grego consegue
parar o mafioso que perseguia
Danda. Soraya esconde
Danda na casa de Izabelita.
Júnior aceita trabalhar como
mordomo de Silvéria. Ximena
fotografa os documentos de
Dom Pepino na gaveta de
Gabo. Dom Pepino sai com
Izabelita, enquanto Mari e Ben-
jamin tentam resgatar a avó
do rapaz. Grego se prepara
para entrar no camarote de
Dom Pepino.

Quarta-feira  – Mari e Ben-
jamin tentam afastar Izabelita
de Dom Pepino. Grego simula
um incêndio para desocupar o
teatro. Ximena diz a Grego que

Gabo tem documentos com-
prometedores contra Dom Pe-
pino. Dom Pepino demite Ben-
jamin. Sabão conta a Deodora
que Dom Pepino deseja se
casar com ela. Gabo descobre
que os documentos de Dom
Pepino desapareceram de sua
gaveta e questiona Ximena. A
casa de Deodora pega fogo.
Dom Pepino encontra Danda
na casa de Izabelita. Soraya
afirma a Danda que a salvará
de Dom Pepino.

Quinta-feira  – Melodia dis-
trai os seguranças de Dom
Pepino e Danda consegue fu-
gir do mafioso. Danda se refu-
gia na casa de Armandinho. A
Polícia Federal chega à Pilartex
com um mandado de busca.
Soraya veste Danda como se
fosse Angelina, neta falecida
de Dom Pepino. Deodora acei-
ta se casar com Dom Pepino
por causa de Lilica. Grego con-
vida Margot para morar com
ele. Sabão diz a Benjamin que
tem documentos que podem
incriminar Dom Pepino.

Sexta-feira  – Margot co-
menta com Patrícia que pensa

em voltar para Nova York. Ur-
bana se surpreende ao ver
Júnior se apresentar. Melodia
e Soraya sentem falta de Júnior.
Júnior pede emprego a Olga no
Cebola Brava. Benjamin tenta
convencer Cícero a permane-
cer na Pilartex. Danda e Mari
propõem união a Tinoca contra
Dom Pepino. Clarice avisa a
Paulucha que ela descumpriu
seu acordo e, por isso, Máxi-
mo deverá voltar para a cadeia.
Danda surge vestida como
Angelina e surpreende Dom
Pepino.

Sábado – Danda finge ser
Angelina e avisa a Dom Pepino
que ele deve tratá-la bem. Gre-
go apreende um carro que
transporta diamantes. Dom
Pepino exige que Sabão des-
cubra o que aconteceu com a
carga dos diamantes. Sabão
diz a Gabo que sabe como
derrotar Dom Pepino e propõe
sociedade na Pilartex em tro-
ca de revelar o segredo. Olga
demite Júnior. Mari se deses-
pera ao encontrar Benjamin
desacordado em seu escritó-
rio.

gado na delegacia. O delega-
do Faustini conversa com
Paturi. Tio exige que Romero
revele o paradeiro de Atena.

Quinta-feira – Romero
despista Tio sobre Atena.
Paturi decide ajudar a Polí-
cia. Tóia se demite da boate
de Adisabeba. Ninfa e Alisson
exigem que Merlô abandone
a comunidade para se casar
com elas. Oziel e Indira con-
vidam Tina para ser babá de
seus filhos. Atena leva Tóia
até a cobertura de Romero,
que avisa a Tio sobre a pre-
sença da estelionatária.
Gibson conta para Claudine
que falou sobre seu romance
com Feliciano para Nora.
Sandra vê uma foto de Orlando
no jornal. Romero orienta
Atena a fugir de seu aparta-
mento.

Sexta-feira  – Tóia não
atende o telefonema de
Juliano. Atena se surpreende
ao voltar para o hotel de
Ascânio. Iraque e Wallace
impedem que Ninfa e Alisson
deixem a comunidade. Dante
e Belisa terminam o namoro.
Sandra decide procurar
Orlando. Tina se desespera
com os filhos de Indira. Tóia
revela sua história para Dante.
Feliciano decide ajudar Duda
e Úrsula a terem um filho.
Nelita pede para visitar Belisa
na clínica. Tio avisa a Romero
que capturou Atena. Nelita
ajuda Belisa a fugir da clínica.
Romero recebe a ordem para
tirar a vida de Atena.

Sábado – Romero não
consegue fazer mal a Atena.
Nora e Nelita saem juntas da
clínica. Belisa não atende o
telefonema de Gibson. Atena
é perdoada e ingressa no cri-
me organizado. Belisa chega
ao Morro da Macaca e Dante
garante a Nora que encontra-
rá a ex-namorada. Juliano
procura Tóia. Mel se recusa a
permitir que Vavá seja o doa-
dor para a inseminação de
Duda. Juliano decide ajudar
Belisa. Orlando não conta a
Nelita sobre seu passado. O
delegado Faustini procura
Paturi. Atena flagra Romero
chorando por ela.

Vitória chantageia Luiz para
que o prefeito lhe compre seu
palacete.

Mari se desespera ao encontrar
Benjamin desacordado em seu
escritório.

Atena flagra Romero chorando
por ela.


