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• Domingos Meirelles foi es-
colhido para apresentar a re-
trospectiva do jornalismo da
TV Record. Ela será exibida no
dia 29 de dezembro, uma se-
gunda-feira, às 22h30.

• Assim como Marieta Seve-
ro, Marco Nanini também deve-
rá retornar às novelas da Globo
em 2015. Ambos faziam parte
do elenco do seriado “A Gran-
de Família”.

• O “Bola Dividida”, da Rede
TV!, retornou ao horário origi-
nal das 11h30. Com a mesma
meia hora de duração. De pro-
grama mesmo, pouco mais de
dez minutos e olhe lá.

• “Chiquititas”, do SBT, anun-
cia a apresentação de um capí-
tulo especial para o próximo
dia 12, gravado no Rio de Ja-
neiro. Comenta-se que é o mais
bonito de todos.

• Alguns setores da Globo
avaliam que será muito difícil o
retorno da Xuxa com uma atra-
ção fixa na programação do

ano que vem. Talvez um pro-
grama de temporada.

• O “Jogo Aberto”, da Ban-
deirantes, ainda faz a linha de
programas esportivos anti-
gos. Cada um berra mais que
o outro e o telespectador não
consegue entender nada.

• A Record, além da “Fazen-
da”, terá outros dois “realities”
em 2015. Um deles será o de
confinamento de casais. E já
existe uma busca para desco-
brir o apresentador.

• A promessa de um pro-
grama para Rachel Shehera-
zade existe, mas é um assun-
to que ninguém no SBT se
sente confortável ou suficien-
temente seguro para comen-
tar.

• O cantor Alexandre Pires
vai comandar uma das edi-
ções do programa “Sai do
Chão”, especial da Globo. A
sambista Alcione será uma
de suas principais convida-
das.

“The Voice”
vai trocar jurados

O reality musical “The Voice
Brasil”, um indiscutível suces-
so comercial e de audiência na
Globo, deverá sofrer mudan-
ças importantes na sua próxi-
ma edição, em 2015. E no plu-
ral mesmo, caso a dona do
conteúdo, a produtora Talpa,
faça prevalecer por aqui as
mesmas regras adotadas em
outros países, a partir da quar-
ta temporada. Segundo co-
mentários que já existem nos
bastidores do programa, se-
rão inevitáveis as trocas no seu
time de treinadores, que po-
dem atingir a totalidade dos
atuais componentes. A luz está
principalmente nos técnicos,
naqueles que “viram as cadei-
ras”, casos de Cláudia Leitte,
Daniel, Lulu Santos e Carlinhos
Brown. Caso venham a se con-
firmar essas informações, res-
tará saber quem sai e quem
fica. Os quais e quantos serão
eliminados.

Especial infantil

A atriz Fernanda Vascon-
cellos (foto de João Cotta) cla-
reou os cabelos para dar vida à
violinista Clarinha no especial
de fim de ano da Globo, ”Didi e
o Segredo dos Anjos”. No rotei-
ro, ela irá embarcar em uma
aventura, para ajudar a manter
aberto o portal de luz que per-
mite a descida dos anjos da
guarda à Terra.

Só um almoço
Por enquanto, entre Rede

TV! e Mariana Godoy, tudo não
passou de um almoço dela com
o superintendente de jornalis-
mo, Franz Vacek. Até o final de
dezembro, a jornalista não po-
derá fazer nada, porque está em
encerramento de contrato com a
Globo. Para 2015, a Rede TV!
tem interesse em fechar alguma
coisa com ela. E mais: diante do
impasse no caso César Filho,
da sua saída dada como certa
para a Record, o SBT também
pensa na Mariana Godoy para
apresentar o “Notícias da Ma-
nhã”.

Conversa avançada

Está em curso a negociação
da Record com Iris Stefanelli
(foto), atualmente da Rede TV! e
do “TV Fama”, para fazer reporta-
gens e marcar presença no pal-
co do “Domingo Show”, do Ge-
raldo Luis. Pesquisas realiza-
das indicaram para ela. Moça
bonita e desembaraçada.

É o seguinte
A Record vai bancar uma ou-

tra “Fazenda” no ano que vem,
mesmo admitindo que o progra-
ma encontra-se no vermelho e
não tem mais as mesmas possi-
bilidades de faturamento do pas-
sado. Só que a sua realização
será inteiramente terceirizada.
Caberá à emissora apenas a
tarefa de supervisionar.

Aniversário da Globo
A Globo ainda não dá deta-

lhes sobre a programação volta-
da para os seus 50 anos, que
serão comemorados em 2015.
Mas já se fala em um levanta-

mento minucioso de toda essa
caminhada, que será transfor-
mado em um ou mais especi-
ais. Todo o material desta série
irá focalizar desde as ações da
família Marinho até os principais
nomes que fizeram e ainda fa-
zem parte da história da emisso-
ra. Outra coisa: no ano do
cinquentenário, aposta-se tam-
bém em mudanças em alguns
cargos importantes da sua dire-
ção, como os da área esportiva.

Websérie
Aline Fanju, que fez a melhor

amiga de Vivianne Pasmanter
na novela “Em Família”, da Glo-
bo, acaba de gravar uma
“websérie” em cinco capítulos
para o “Porta dos Fundos”, so-
bre um triângulo amoroso, com
Rafael Infante e Letícia Lima. Na
fotografia, Aline aparece ao lado
de Letícia.

Selo diferente
Embora existisse há mais

de dois anos, somente agora o
SBT resolveu intensificar o uso
do selo “SBT do Bem”. Ele vai
aparecer no canto da tela, acom-
panhando qualquer ação de res-
ponsabilidade social. Assim
será durante o Teleton, neste fim
de semana, como de 24 a 28 de
novembro, no “Dia Nacional do
Doador Voluntário de Sangue”.
Aliás, durante este período, o
jornalismo do SBT irá montar
uma base no Hospital das Clíni-
cas de São Paulo.

Estreia
Está prevista para este do-

mingo, dia 9, no ”Fantástico”, da
Globo, a estreia de ”Eu que amo
tanto”, do Euclydes Marinho, ba-
seada em obra homônima da
Marília Gabriela. No elenco, no-
mes como Carolina Dieckmann,
Mariana Ximenes, Marjorie
Estiano e Suzana Vieira, todas
protagonistas, e ainda Márcio
Garcia, Antonio Calloni, Paula
Burlamaqui e Mel Maia, que fa-

rão importantes participações.
Mensagem

As principais estrelas da Glo-
bo, em todos os segmentos, já
estão sendo convocadas para a
gravação da tradicional mensa-
gem de fim de ano. Os trabalhos
terão início dia 16 de novembro,
um domingo, às 11 horas da
manhã, no Projac. A mensagem
também irá incluir o
cinquentenário da emissora, a
ser comemorado no ano que
vem. O texto que será dito no ar
basicamente seguirá essa linha:
“Será um momento de celebrar.
Celebrar a chegada de 2015.
Celebrar os 50 anos da Rede
Globo. Celebrar o futuro, o nos-
so futuro, que começou”.

Vira e mexe
No SBT, de tempos em tem-

pos, entra na pauta a possibili-
dade da volta do “Programa Li-
vre”, um dos seus sucessos na
década de 90. É uma ideia que
sempre agrada a todos, mas
que pega na escolha de um apre-
sentador que faça as vezes do
Serginho Groisman. Nas várias
tentativas realizadas até agora,
nunca se chegou ao nome ideal.

Pedido de namoro

O encerramento da novela
global “Império” só vai acontecer
após o carnaval de 2015, mas o
autor Aguinaldo Silva já começa
a trabalhar no “quem com quem”,
a fim de não deixar ninguém no
desvio. Por exemplo, Naná, per-
sonagem da Viviane Araújo (foto),
vai se envolver com o Antônio,
Lucci Ferreira, maitre do
“Vicente”.

Segunda-feira  – Rodrigo
ajuda Beto a colocar Susana
dentro do carro para levá-la à
polícia. Mário e Gilda se beijam.
Susana revela a Beto que
Rodrigo é filho de Fernando.
Rafael e Sandra decidem fazer
uma viagem para se casar. Beto
mente para Rodrigo e diz ao
rapaz que Susana não falou
nada sobre seu pai. Sem saber
que Mário está apaixonado por
Gilda, Cristina convida a moça
para jantar em sua casa.
Homero e Susana se acusam
mutuamente de terem seques-
trado Carlota.

Terça-feira  – Odete diz a
Madalena que não há nada a
fazer para trazer Carlota de vol-
ta. Cristina insiste para que Gil-

Segunda-feira  – José Alfredo
se lembra do médico que salvou
sua vida na mata e pede que
Josué o encontre. Silviano cuida
de Maria Marta. Cora avisa a Jairo
que precisará dele. Cristina vê
Vicente e Maria Clara juntos.
Robertão acorda animado para
o trabalho. Beatriz avisa a Cláu-
dio que Enrico voltará para o Bra-
sil. Leonardo recebe a intimação
para depor no processo de Cláu-
dio contra Téo. Carmem e Orville
procuram por Salvador. José
Alfredo manda Cristina ir à joa-
lheria Império. Cora engana
Pietro. Josué encontra Espinoza.
José Alfredo conversa com Ma-
ria Marta sobre Maurílio.

Terça-feira  – Maria Marta afir-
ma a José Alfredo que vai ajudá-
lo a enfrentar Maurílio. Josué avi-
sa ao Comendador que Espinoza
está a caminho do Rio de Janei-
ro. Elivaldo impede Tuane de fi-
car no lugar de Cristina no
camelódromo. Fernando cobra
de Cristina seu honorário como
advogado. Cristina tem uma cri-
se de ciúmes ao ver o ex-namo-
rado na rua. Fernando ameaça
Cora. Salvador faz uma pintura
com o rosto de Carmem. José
Alfredo avisa que Cristina vai tra-
balhar na diretoria da joalheria
Império e Maria Clara não reage
bem. Juliane pensa em trabalhar
como vendedora e Xana a apoia.
Érika assiste à sessão de fotos
de Robertão. Maria Ísis liga para
Maria Marta e a convida para a
inauguração do restaurante do
Vicente. Enrico volta ao Brasil.
Espinoza se encontra com José
Alfredo.

Quarta-feira – Cristina expli-
ca para Elivaldo, Tuane e Cora
sobre o cargo que ocupará na
joalheria Império. Pietro e Ismael
reparam em um grupo de des-
conhecidos reunidos em frente
ao sobrado abandonado. Beatriz
comenta que acredita que Enrico
está no Brasil. Cristina vai ao
salão de Xana. Maurílio manda
para Téo uma foto de José Alfredo
em frente ao túmulo de Sebasti-
ão. Lorraine decide pedir uma
casa para Maria Marta e fala so-
bre isso com Silviano. Xana en-
frenta Naná por ela não contar
seu segredo. Cardoso lidera um
grupo de pessoas que invade o

Segunda-feira – Caíque
decide não contar para Laura o
que aconteceu entre eles.
Gustavo vê Caíque falando so-
zinho e desconfia. Bia mostra
para Vicente a carta que encon-
trou de seu pai. Suzana avisa a
Manoel que ele precisa aban-
donar a lanchonete por falta de
pagamento do aluguel. Laura
conta para Itália a conversa que
teve com Caíque, e a amiga
suspeita que a jornalista esteja
apaixonada pelo rapaz. Sueli
entrega para Samantha todos
os exames de Marieta, incluin-
do um que é falso. Marcos pede
para Laura reatar com ele.
Caíque encontra o exame ver-
dadeiro de Marieta e revela o

sobrado abandonado. Enrico
vê Maria Clara e Vicente juntos.

Quinta-feira – Vicente con-
fessa a Maria Clara que ainda
gosta de Cristina. Téo tenta des-
cobrir algo sobre a foto que re-
cebeu de Maurílio. Enrico se-
gue Vicente sem que ele perce-
ba. Cláudio tenta falar com Leo-
nardo. Enrico enfrenta Leonar-
do na rua e Amanda socorre o
rapaz. Vicente vê que o sobrado
foi invadido e comenta com
Xana. Elivaldo, Victor e Cora elo-
giam Cristina. Maria Marta gos-
ta quando João Lucas afirma
que vai tirar Cristina da joalhe-
ria Império. Antoninho conver-
sa com Cardoso. Maria Marta
manda Silviano levar dinheiro
para Lorraine. Cristina enfrenta
Maria Clara no primeiro dia de
trabalho. Carmem comenta
com Orville que se preocupa
com Salvador. Cristina questio-
na Maria Clara sobre as notas
fiscais dos diamantes e José
Alfredo a observa. Lorraine vai à
casa de Silviano e encontra o
diamante cor-de-rosa.

Sexta-feira  – Lorraine fica
fascinada pelo diamante cor-
de-rosa. José Alfredo tira de um
cofre alguns diamantes escon-
didos. Maria Clara tenta manter
a calma com Cristina. José
Alfredo manda José Pedro en-
contrar uma solução para a fal-
ta das notas fiscais dos dia-
mantes. Salvador sai de casa e
Orville vai atrás do rapaz. Jairo
dá dinheiro para Cora. Um
taxista tenta roubar Lorraine.
Cora compra roupas novas e
vai até a joalheria Império com
Jairo. Salvador conhece Júnior
e Juliane. Maria Clara faz ques-
tão de falar com Vicente na fren-
te de Cristina. Maurílio marca
um encontro com Téo. José
Alfredo ouve Silviano conversar
com Maria Marta sobre o dia-
mante cor-de-rosa.

Sábado  – Cora pede para
Cristina levá-la à sala de reuni-
ões e ouve Maria Marta falar
com Silviano sobre o diamante
cor-de-rosa. José Alfredo, Ma-
ria Marta e Cora procuram o
diamante. Cláudio elogia o tra-
balho de Maria Ísis. Leonardo
chega em casa desleixado.
Cardoso provoca Antoninho.
Érika fala para Robertão que
Téo se encontrará com um in-
formante misterioso. Cristina
conta para os irmãos sobre o
diamante cor-de-rosa. Cora se
aproxima de Lorraine e tenta
saber informações sobre a
pedra preciosa. Ismael, Josué
e José Alfredo chegam a Santa
Teresa. Cláudio descobre que
Leonardo está em depressão.
Antoninho pede para Cardoso
ser preso. O diamante cai por
uma janela e José Alfredo ten-
ta resgatar seu talismã.

da aceite o convite para jantar
em sua casa. Paulo comenta
com Vitória sua descoberta de
que Ivan morava numa pensão
com a esposa e o filho. Daniele
se despede de Zuleica e diz que
vai para o Havaí com Rodrigo.
Fernando decide revelar a
Rodrigo que é seu pai. Pedro
incentiva Vitória a seguir com
sua ideia para separar Rafael e
Sandra. Vitória vai até a casa de
Beatriz.

Quarta-feira  – Vitória anun-
cia que irá morar na casa de
Beatriz. Gilda e Fernando desco-
brem que Rodrigo partiu para o
Havaí com Dani. Elísio, Otávio e
Cláudia se desesperam com a
notícia de que Vitória se mudará.
Cristina ameaça Beatriz. Vitória
comenta com Pedro seu plano
para fazer Beatriz acreditar que
ela está doente. Filipe confessa
a Fernando que Dani foi com
Rodrigo para o Havaí. Susana
descobre que Homero guarda
um diamante. Sandra confronta
Vitória e estranha quando a
menina finge deixar cair um ob-
jeto de sua mão. Diana desco-
bre que Vitória vai morar com
Beatriz e conta para Paulo. Luísa
demite Zuleica. Odete revela a
todos que Zuleica é mãe de
Luísa.

Quinta-feira  – Madalena re-
preende Luísa e Ricardo por não
terem contado a verdade sobre
Zuleica. Paulo comenta com
Sandra que quer se aproximar
de Vitória. Luísa afirma a
Fernando e Madalena que Dani
voltará com ela do Havaí. Sandra
pensa em desistir da viagem e
do casamento por causa de Vitó-
ria. Cristina pede que Gilda não
deixe Vitória sair de sua casa.
Beto pressiona Leonor a revelar
o segredo de Carlota. Gilda pede
que Mário não a procure mais.
Célia conta para Rafael sobre as
ameaças de Cristina a Beatriz, e
Mário descobre e procura Gilda.
Susana ameaça contar para to-
dos na mansão que Rodrigo é
filho de Fernando.

Sexta-feira  – Susana amea-
ça Fernando, mas o empresário
não cede. Dr. Curi vai chamar a
polícia para prender Susana e
Odete tenta impedir. Fernando
coloca Susana na rua. Cristina
se desespera por causa de Má-
rio, que sai de casa. Mário pede
para ficar na casa de Gilda.
Cristina vai à procura de Mário na
casa de Rafael e ela discute com
o sobrinho. Diana tenta acalmar
Cristina e impedir que ela conte
a Elisio sobre o caso de Paulo e

Beatriz. Susana vai à casa de
Beatriz e diz a ela que é tão vítima
quanto eles. Cristina liga para
Mário e ele promete conversar
com ela pessoalmente. Sandra
conta para Madalena que Vitória
vai se mudar para a casa de
Elísio e Beatriz. Rafael marca as
passagens para ele e Sandra.
Diana deixa Cristina sozinha,
que acaba indo a casa de Elísio.

Sábado  – Cristina não fala
para Elísio sobre o caso de Beatriz
e Paulo. Sandra confessa a
Vicente que vai viajar com Rafael
para casar escondido. Fernando
procura Elísio para dizer que não
quer que Vitória vá morar com
eles. Sandra conta para Beatriz
que Rodrigo é filho de Fernando.
Cristina e Mário discutem sobre o
casamento. Fernando conversa
com Vitória e percebe que ela
está se mudando para atingir
Sandra. Alessandra conta para
os pais que sabe a história de
Beatriz e Paulo. Célia confessa
para Arthur que já sabia do caso
dos dois. Cláudia conta para
Pedro que Sandra e Rafael vão
viajar. Susana desconfia de Ode-
te e conversa com Homero sobre
ela. Arthur destrata Beatriz, por
causa do caso dela com Paulo, e
Elísio tira satisfação com ele.

resultado. Gustavo fala para Mar-
cos que viu Caíque conversando
com Laura. Samantha tenta con-
vencer Caíque a trabalhar com
ela. Marcos manda Sueli instalar
câmeras no consultório do irmão.
Bia afirma que ajudará Laura a
encontrar sua mãe. Marcos e toda
a diretoria assistem às imagens
de Caíque falando sozinho em
sua sala.

Terça-feira  – Marcos exige
que seu irmão seja afastado do
hospital e Fernando fica indig-
nado. Castilho conta para Caíque
sobre o pacto que fizeram em
outra vida, mas o médico não
acredita. Vicente teme que Laura
descubra a verdade sobre sua
mãe biológica. Fernando con-
segue convencer os diretores a
conversarem com Caíque antes
de afastá-lo do hospital. Laura
conta para Bia o que descobriu
sobre sua mãe. Pepito comenta
com Samantha  o plano de Mar-
cos contra Caíque. Fernando
pede para Laura ajudar Caíque.
Pepito encontra o anel de Laura
dentro de uma gaveta e questio-
na Sueli. Samantha fala para
Caíque que teve uma visão so-
bre sua reunião com os direto-
res. Laura afirma que não deixa-
rá Marcos prejudicar Caíque.

Quarta-feira – Marcos diz para
Laura que seu irmão sofre de
problemas mentais.  Samantha
sente ciúmes do envolvimento
de Caíque com Laura. Caíque
consegue convencer os direto-
res de que Marcos armou para
desmoralizá-lo. Samantha pen-
sa em tirar vantagem do dom de
Caíque. Caíque tenta conversar
com Marcos, mas é expulso do
consultório do irmão. Laura deci-
de falar com Caíque. Maria Inês
questiona Marcos por suas atitu-
des contra o irmão. Caíque deixa
Laura assustada ao insinuar que
está vendo Bella.

Quinta-feira  – Caíque mente
para Laura para tentar tranquilizá-
la. Maria Inês discute com Mar-
cos e Escobar a consola. Laura
tenta se lembrar do que aconte-
ceu na noite em que conheceu
Caíque. Caíque encontra Bella
chorando. Caíque conta para
Fernando sobre Bella. Marieta
sente falta de Oscar e Heitor e
culpa Suzana pelo sumiço dos
dois. Laura flagra uma nova fun-
cionária beijando o diretor e pede
demissão do jornal. Gustavo
conta para Marcos que Laura
procurou Caíque. Caíque se sur-
preende ao encontrar um dese-
nho de Laura. Bia descobre no-
vas informações para ajudar
Laura na busca por sua mãe
biológica. Bella leva o desenho
de Laura até Marcos.

Sexta-feira  – Marcos e
Caíque brigam e Maria Inês se
desespera. Gustavo fala para Itá-
lia que César desmaiou no clu-
be e Israel decide levar a irmã
para ver o namorado. Bia sugere
que Laura procure uma pista de
sua mãe no local onde ela e o pai
se conheceram. Caíque vai atrás
de Laura. Marcos encontra sua
ex-noiva e revela a discussão
que teve com o irmão. Pepito
alerta Samantha de que ela será
presa. Caíque teme que Laura
fique contra ele. Marcos é rude
com Laura.

Sábado  – Marcos se conven-
ce de que nada aconteceu entre
Laura e Caíque. Samantha des-
cobre que está sendo processa-
da por plágio. Aurélia pede que
Sueli arrume um emprego para
Emerson no hospital. Marcos
pede para Laura se afastar de
Caíque. Pepito obriga Samantha
a vender suas pulseiras e doar o
dinheiro aos pobres. Itália con-
sola Israel, que sofre por não
poder mais exercer a medicina.
César afirma para Gustavo que
deixará a namorada quando
ganhar a aposta que fez com ele.
Emerson sonha em ser um na-
dador. Maria Inês sofre com a
ausência de Caíque. Caíque pro-
cura Laura. Marcos e Sueli se
beijam. Samantha ouve uma voz
chamando o seu nome. Caíque
beija Laura.

Cláudia conta para Pedro que
Sandra e Rafael vão viajar.

Cristina conta para os irmãos
sobre o diamante cor-de-rosa.

Samantha ouve uma voz cha-
mando o seu nome.


