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• Miguel Falabella já tem
muita coisa escrita para a quar-
ta temporada de “Pé na Cova”.
A estreia deve ocorrer com o
lançamento da nova programa-
ção da Globo, em abril.

• Neila Medeiros é a nova
apresentadora do “Notícias da
Manhã” do SBT. Assumiu a fun-
ção na última semana, no lu-
gar de César Filho, que se
transferiu para a Record.

• O anunciado segundo pro-
grama do Luiz Bacci na Bandei-
rantes não vai sair do papel. É
algo que nem figura mais nos
planos da direção da casa.
Morreu antes de nascer.

• “Boogie Oogie”, no horário
das seis na Globo, tem bons
desempenhos. Mas não é uma
boa novela. Parece um vale a
pena ver de novo, necessita de
uma "sacudida".

• Os 14 episódios da 2ª tem-
porada da série “Milagres de
Jesus” estão finalizados e pron-

tos para exibição. A Record
planeja iniciar sua apresenta-
ção a partir de janeiro.

• Luiz Ricardo, Bozo no pas-
sado, voltará a ser aproveitado
no SBT, após um tempinho no
“freezer”. Ele vai fazer o “Vira
Jequiti”, durante o período de
férias do patrão.

• Número 1 do "Pânico na
Band", Emílio Surita informa
que o programa terá novida-
des em 2015. A última edição
ao vivo da atual temporada vai
ao ar dia 21 de dezembro.

• Se valer o desejo de parte
da direção da Record, a “Fa-
zenda” vai pro “chuveirinho”. É
a última, acabou. O dinheiro
gasto com ela será emprega-
do em outras produções.

• Dentro da programação
da Globo de 2015, comemora-
tiva aos seus cinquenta anos,
haverá um espaço especial
dedicado para José Abelardo
Barbosa, o "Chacrinha".

Passando a limpo
A contratação do Fábio

Porchat pelo SBT ainda não
aconteceu. Em férias, em
Fernando de Noronha, o
humorista disse à coluna que
só voltará a conversar no fim
deste mês. Mas está bem
empolgado com a possibili-
dade e adianta que restam
apenas alguns pequenos
ajustes para ficar tudo acerta-
do. O objetivo do SBT, em re-
lação ao Porchat, é dar a ele
um programa nas noites de
sábado, para bater de frente
com Serginho Groisman, na
Globo, e Marcos Mion, na
Record.

Regra do jogo
Os autores da Globo já fo-

ram avisados que todos os
projetos de série, a partir de
agora, terão que ter no míni-
mo oito e no máximo doze
capítulos. Nada mais ou me-
nos que isso. É o número cer-
to para duas ou três semanas
de exibição. Não se conta a
quarta-feira por causa do fute-
bol.

Especial

Luiza Curvo (foto de Munir
Chatack) é clicada em cena
do especial de fim de ano da
Record, “O Amor Custa Caro”.
Neste programa, ela enfren-
tará os conflitos de um triân-
gulo amoroso com Guilher-
me Duarte e Pedro Cassiano.
Também estão no elenco Lu
Grimaldi e Nicola Siri.

CQC
Em relação às mudanças

no “CQC” para 2015, já com o
anúncio da saída de Marcelo Tas,
a Bandeirantes informa que Mar-
co Luque “está na etapa final de
negociação. A vontade dele e da
emissora é renovar. Ele certa-
mente vai ficar”. Quanto aos de-
mais, de acordo com a asses-
soria, “a fase é de renegociação
com a equipe”.

Especulação
Sobram na Globo perguntas

sobre o que será do “Vídeo Show”
a partir de janeiro. Qual será o
destino do pessoal da antiga
“MTV Brasil” contratado para a
produção do programa? Serão
aproveitados ou dispensados?
Caberá ao Boninho decidir. Em
meio a tantas incertezas, tam-
bém existe a dúvida de como
será e quem fará a apresenta-
ção do programa. E a lista de
interessados é grande.

Jornada dupla

Confirmados no elenco da
primeira novela bíblica da Record,
“Os Dez Mandamentos”, Guilher-
me Winter e  Juliana Didone (foto
de Contém Conteúdo/Record)
também poderão ser vistos no
especial de fim de ano, “Manual
Prático da Melhor Idade”. Como
Rafael e Sofia, eles irão juntar
forças para encontrar suas mães
Carlota (Stella Freitas) e Zuleica
(Ittala Nandi), que fugiram de uma
casa de repouso em busca de
aventuras.

De saída
O humorista Ceará se reuniu

com Emílio Surita e Tutinha e
avisou que vai embora do “Pâni-

co na Band”. Como já havia um
desgaste nas relações, o co-
mando do programa não criou
qualquer objeção e a saída foi
acertada. O Ceará se despede
em dezembro. Segundo os seus
próprios companheiros, o
humorista anunciou ida para o
Multishow, mas na verdade já
estaria fechado com um progra-
ma de fim de semana da Globo.

Reality de namoros
O reality “Power Couple”, de

namoros, que a Record vai apre-
sentar em 2015, usará as de-
pendências da fazenda, no mu-
nicípio de Itu, como base de to-
das as gravações. A produção
será terceirizada. A empresa do
Gugu, a GGP, é a que até o mo-
mento, apresentou a melhor pro-
posta.

Só participação

Em relação à próxima tem-
porada do programa “A Liga”, da
Bandeirantes, se Ana Paula Pa-
drão (foto) acertar, será somen-
te para uma participação espe-
cial, como já aconteceu com
Adriane Galisteu e Rafinha Bas-
tos mais recentemente. Nada
mais que isso. Outra coisa: com
exceção de Thaíde, que é contra-
tado, os demais participantes -
Mel Fronckowiak, Mariana
Weickert e Cazé - estão sem
vínculo com a emissora desde
setembro. Soltinhos na área. Um
tremendo risco.

Premiação
Mateus Solano foi o escolhi-

do para comandar a festividade
de entrega do prêmio de Res-

ponsabilidade Social 2014, pro-
movido pela Globo, e direcionado
a diversas áreas. O evento vai
acontecer no próximo dia 26, no
Teatro Tom Jobim, no Rio de
Janeiro. Também estarão no
palco Sandra Annenberg, Miriam
Leitão e Dráuzio Varella.

Sinopse
O autor Gustavo Reiz já en-

tregou para o alto comando da
Record a sinopse da novela “Es-
crava Mãe”, uma produção de
época que ainda não se sabe
quando irá ao ar. A direção-geral
da história, no entanto, será de
Ivan Zettel, em tempo de férias
na emissora após o bom traba-
lho na minissérie “Plano Alto”.

Divergências

Sabe aquela do “o que a per-
sonagem tem a ver com você?”.
É bem por aí o próximo trabalho
de Letícia Spiller (foto) na Globo.
Ela estará na novela “Lady
Marizete”, substituta de “Alto As-
tral”, que estreia em abril de 2015.
Já está tudo acertado para ela
viver Soraya, uma personagem
“linda e charmosa”, mãe do pro-
tagonista. Agora, o que não com-
bina: viúva, odeia favela e os po-
bres.

Nova conversa
Na TV paga, o Fox Sports

poderá reabrir entendimentos
com Paulo Roberto Falcão, para
que ele assuma a apresentação
de um programa semanal, a
partir do ano que vem. A conver-
sa que existia foi interrompida
logo depois da Copa do Mundo,
por causa de um convite da TV
italiana ao Falcão, que no fim
não deu em nada.

Segunda-feira  – Artur insi-
nua para Elísio que Beatriz tem
um amante. Vitória tenta con-
vencer Pedro a esquecer
Sandra. Rafael volta para a
casa de Inês para pegar seu
passaporte. Cristina teme que
Mário se afaste dela e decide ir
atrás do marido. Célia conta
para Sandra sobre a vingança
de Artur, e a moça desiste de
viajar com Rafael. Elísio ques-
tiona Beatriz sobre a sua rela-
ção com Paulo. Vitória deixa a
casa de Gilda. Mário expulsa
Cristina da agência. Elísio pede
que Beatriz saia de sua casa.
Ricardo se preocupa com o
sumiço de Dani e Rodrigo. Inês
comenta que Sandra e Rafael
não viajaram, e Pedro avisa a
Vitória. Vitória chega à casa de
Beatriz com suas malas.

Terça-feira – Rafael tenta
convencer Vitória a não ficar na
casa de Elísio e Beatriz. Cristina
questiona Gilda sobre a supos-
ta amante de Mário. Paulo leva
Vitória para sua casa, e Diana o
repreende. Susana pede para
Inês descobrir se Odete sabe o
paradeiro de Carlota. Inês e Beto
desconfiam de Odete. Rafael se
recusa a contar para Cláudia e
Otávio o que aconteceu entre
Beatriz e Elísio. Cristina exige
que Serginho convença Mário a
voltar para casa. Mário pede para
morar na casa de Gilda. Odete
ameaça Fernando. Beatriz deci-
de contar o que aconteceu para
Cláudia e Otávio. Elísio manda
Vitória entrar em sua casa. Beatriz
pergunta a Elísio se ela ainda
precisa ir embora.

Quarta-feira  – Elísio expul-
sa Beatriz de casa e impede que
Cláudia e Otávio acompanhem
a mãe. Serginho pede para Má-
rio voltar para casa. Beto questi-
ona Odete sobre Carlota. Mário
vai morar na casa de Inês.
Augusta desconfia de que Pedro
e Vitória estejam armando algo
contra Sandra e Rafael. Elísio
manda que Vitória cuide da casa
e dos irmãos no lugar de Beatriz.
Vitória leva Leda e Ivete para a
casa de Elísio. Fernando desco-
bre que Gilda está apaixonada
por outro homem. Sebastiana
comenta com Tadeu sua des-

confiança com Homero. Gilda
pede para Mário morar com ela.
Vitória descobre que Ana e
Susana são a mesma pessoa.

Quinta-feira – Susana conta
para Vitória que Rodrigo é filho
de Fernando. Paulo tenta conso-
lar Vitória. Gilda pede a Mário
para não contar à Cristina sobre
eles. Fernando nega para Vitória
e Beto que Rodrigo seja seu
filho. Vicente afirma a Inês que
vai com Madalena para Veneza.
Sandra diz a Beatriz que Elísio
precisa sentir sua falta. Vitória
fala com Pedro sobre seu plano
para reconquistar Rafael. Sandra
avisa a Rafael que eles terão
que adiar o casamento. Luisa
avisa que está voltando para o
Brasil com Rodrigo e Dani. Cláu-
dia declara guerra contra Vitória.
Mário comenta com Serginho que
terá uma conversa definitiva com
Cristina. Elísio e Paulo se en-
frentam. Fernando reconhece um
porta-documentos que Mário
deixou na casa de Gilda e fica
intrigado. Mário declara o fim de
seu casamento com Cristina.

Sexta-feira  – Fernando dis-
cute com Gilda. Elísio não deixa
os filhos saírem com Sandra
para jantar com Beatriz. Paulo
diz à Vitória que quer ir com ela à
pensão onde Carlota vivia com
Ivan. Sandra tem uma ideia para

convencer Vitória a sair da casa
de Elísio. Gilda confirma para
Vitória e Beto que Fernando é o
pai de Rodrigo. Sem querer, Inês
oferece laxante para o pai beber
com seus remédios. Vitória e
Beto criticam Fernando por não
ter assumido Rodrigo. Vicente
sente-se mal e não consegue
sair para o aeroporto. Cristina vê
Beatriz com os filhos e a ofende.

Sábado  – Cristina faz escân-
dalo na porta do curso de inglês.
Cláudia pega a bolsa de Cristina
e destrói os documentos dela.
Inês diz à Madalena que Vicente
não poderá viajar e ela decide
levar Tadeu. Sandra conta à
Beatriz que Mário está apaixona-
do por outra mulher. Fernando
pergunta a Mário a identidade do
homem com quem Gilda está
saindo. Beto pede a Rafael que
convença Sandra a mudar de
ideia sobre a festa de casamen-
to. Susana chama Odete para
uma conversa com Homero e
ela recusa. Elísio não permite
que Cláudia e Otávio jantem na
casa de Beatriz e a proíbe de vê-
los. Mário conta a Rafael que
está namorando com Gilda. Gil-
da presenteia Mário com uma
gravata igual a de Fernando.
Leonor alerta Odete sobre
Homero. Cristina vai à Vip Turis-
mo atrás de Mário.

Segunda-feira  – Após ser
beijada por Caíque, Laura se
irrita e o expulsa de sua
casa. Caíque discute com
Castilho e o acusa de ser cúm-
plice de Bella. Aurélia demons-
tra curiosidade em saber so-
bre o interesse de Emerson por
Gaby. Laura diz para Itália
que Caíque está usando ela
para atacar Marcos. Manoel e
Tina discutem por causa das
viagens frequentes dela a São
Paulo. Laura pensa em invadir
a casa de Aurélio e descobrir

algo sobre sua mãe. Pepito con-
ta para Samantha que Caíque
está apaixonado pela ex-noiva de
Marcos. Samantha diz a César
que gosta de Caíque. Samantha
provoca um incêndio no hotel em
que Caíque está hospedado e
finge que previu o incidente. Es-
coltado pela polícia, Aurélio flagra
Laura e Bia invadindo sua casa.

Terça-feira  – Laura e Bia são
levadas para a delegacia. Caíque
desconfia de Samantha. Nildes
percebe que Fernando tem um
carinho especial por Itália.
Caíque se arrepende de contar
para Samantha sobre sua pai-
xão por Laura. Marcos consegue
libertar Laura e Bia da cadeia.
Laura mostra para Marcos uma
foto de quatro mulheres que
encontrou na casa de Aurélio e
diz que uma delas é sua mãe.
Pepito aconselha Itália a não
dormir com César. Samantha
comenta com César que Laura
não pode recuperar sua memó-
ria. Laura compartilha com Bia
sua preocupação com o paga-
mento das contas mensais. Bia
vê Sueli com o anel de Laura.

Laura se surpreende com a visi-
ta de Samantha.

Quarta-feira  – Samantha
convida Laura para ser sua as-
sessora de imprensa. Sueli es-
conde de Bia o anel de Laura.
Marcos altera a fórmula da medi-
cação de Vicente. Bella assusta
Sueli, que deixa o anel de Laura
cair em um vaso de plantas.
Samantha difama Caíque para
Laura na tentativa de desfazer
qualquer interesse da jornalista
pelo médico. Gustavo beija Gaby
e deixa Emerson arrasado. Bella
faz com que Caíque se dirija ao
local onde está Laura. Caíque
pede a Bella que apareça para
Laura, para que a jornalista acre-
dite nele. Vicente passa mal com
o remédio dado por Marcos.

Quinta-feira  – Caíque insis-
te em conversar com Laura, mas
ela o acusa de mentiroso. Itália
cede e viaja com César para o
litoral. Israel pede a Marcos uma
chance para voltar a trabalhar.
Com a ajuda de Castilho, Caíque
diagnostica Vicente. Marcos reti-
ra Caíque à força da sala e inven-
ta que Vicente teve um princípio
de infarto. Israel sofre um ataque
de ansiedade e é salvo por
Fernando. Maria Inês encontra
Marcelo casualmente em uma
livraria. Laura acredita que Mar-

cos salvou a vida de Vicente.
Marcos pede a Laura que reate o
romance com ele.

Sexta-feira  – Marcos pede
Laura em casamento. Laura se
sente pressionada por Marcos.
Caíque descobre que Samantha
conhece Laura e a chama de
mentirosa. Samantha diz a
Caíque que Laura é sua asses-
sora de imprensa. Maria Inês
fica nervosa ao encontrar Úrsula
e Marcelo. Sueli acusa Marcos
de querer tirar a vida de Vicente.
Marcelo confidencia a Fernando
que ainda ama Maria Inês.
Vicente diz a Laura que ficaria
feliz se ela se casasse com
Marcos. Laura procura Marcos e
diz que aceita se casar com ele.

Sábado – Maria Inês torce
para que Laura esteja fazendo a
coisa certa ao aceitar se casar
com Marcos. Sueli não gosta de
saber que passará a trabalhar
na recepção do hospital. Pepito
encontra o anel de Laura no vaso
de plantas do hospital. César
leva Itália para o litoral e é surpre-
endido por Manoel e sua família.
Maria Inês comenta com Tina
seu arrependimento por não ter
contado a Caíque sobre o casa-
mento de Marcos e Laura. Caíque
descobre que Laura se casará
com Marcos.

Segunda-feira  – Cora man-
da que todos avancem sobre os
pedaços do diamante cor-de-
rosa. José Alfredo sente-se mal e
Josué o ajuda. Cristina vai à
pizzaria com Elivaldo e Tuane.
Lorraine pede desculpas a Maria
Marta. Fernando tenta roubar
Cora, mas a vilã o enfrenta. Xana
apressa Naná e Juliane para o
jantar no restaurante de Vicente.
Antônio alerta Vicente sobre uma
possível visita de Enrico. Carmem
desconfia de que Orville não quei-
ra mandar Salvador de volta para
o manicômio. Jairo chega para
ajudar Cora. Maria Marta diz a
José Alfredo que eles não podem
se divorciar.

Terça-feira  – José Alfredo
se enfurece com Maria Marta.
Cora obriga Jairo a levar
Fernando para longe de sua
casa. Du afirma a João Lucas
que seu pai possui negócios
ilícitos. Cardoso e Reginaldo
admiram os pedaços do diaman-
te cor-de-rosa. Amanda liga para
Cláudio para falar sobre Leonar-
do e Beatriz pensa em procurá-
lo. Jairo atira o carro de Fernando
de uma ribanceira. José Alfredo
e Maria Marta selam uma alian-
ça. Naná e Antônio se interes-
sam um pelo outro e Xana sente
ciúmes. Maurílio entrega os do-
cumentos que provam sua his-
tória para Téo. Tuane e Elivaldo
flagram Jairo ameaçando Cora.
Enrico vai ao restaurante de
Vicente.

Quarta-feira  – Cora conse-
gue enganar os sobrinhos e se
livrar de Jairo. Cláudio enfrenta
Enrico. Carmem conversa com
Orville sobre Salvador. Enrico
invade a cozinha e cumprimenta
Vicente. Cora tenta falar com
Cristina sobre Vicente. José
Alfredo manda Josué providen-
ciar a viagem de Espinoza para
o Rio de Janeiro. Reginaldo pen-
sa em levar seu pedaço do dia-
mante cor-de-rosa para o
Comendador. Vicente é ovacio-
nado pelos convidados e recebe
um beijo de Maria Clara. Maria
Marta convida Maurílio para dor-
mir em sua casa. Cristina se
encontra com Vicente. José
Alfredo enfrenta Maurílio.

Quinta-feira  – Maurílio avisa
a José Alfredo que irá

responsabilizá-lo se algo acon-
tecer com ele. Salvador enfren-
ta Carmem. Maurílio pede Ma-
ria Marta em casamento. Cora
descobre que Reginaldo é o
pai de Jairo e exige que o cúm-
plice roube o diamante. Beatriz
não consegue conversar com
Cláudio sobre Enrico. José
Pedro não gosta quando
Cristina pede para saber so-
bre as finanças da empresa.
Naná desconversa quando
Xana pergunta sobre sua pre-
ocupação com os represen-
tantes do orfanato. Danielle
confessa a Érika que gravou a
declaração de José Pedro.
Beatriz se sensibiliza com o
estado de Leonardo. Jairo en-
contra o diamante escondido
em sua casa. Reginaldo nego-
cia o diamante cor-de-rosa com
José Alfredo.

Sexta-feira – Reginaldo
leva José Alfredo até sua casa.
Cristina recebe uma notícia
ruim sobre Fernando. Érika diz
a Danielle que não tem como
ajudá-la. Jairo chega à casa de
Cora com o diamante e exige
que ela cumpra a parte no acor-
do que fez com ele. Carmem
mostra as cópias de todos os
documentos que Cláudio tinha
em comum com Leonardo e
Merival se preocupa. Jurema
encontra seu quarto revirado e
avisa a Reginaldo que eles fo-
ram roubados. Manoel convida
Enrico para cozinhar em seu
bar. João Lucas pensa em abrir
um garimpo no Monte Roraima.
Érika aconselha Danielle a
contar o que fez para José
Pedro. Magnólia e Severo vão à
casa de Maria Ísis. José Alfredo
descobre que Jairo está envol-
vido com Cora.

Sábado – José Alfredo man-
da Josué levá-lo à casa de Cora.
Tuane sugere que Elivaldo se
aproxime de José Alfredo. Cora
encontra José Alfredo e cai des-
maiada. Jurema e Reginaldo
se surpreendem ao encontrar
bolsas roubadas no armário de
Jairo. Cora avisa a José Alfredo
que está com os pedaços de
seu diamante cor-de-rosa.
Antoninho se surpreende ao
saber que Enrico está cozinhan-
do para Manoel. Maria Ísis ex-
pulsa os pais do restaurante de
Vicente e Magnólia promete
acabar com o romance da filha
com José Alfredo. Robertão é
aprovado para fazer a campa-
nha com Giancarlo. José Pedro
afirma a Maria Marta que Cristina
não descobrirá nenhum des-
falque na empresa. Téo pensa
em publicar a gravação que
Danielle fez de José Pedro. José
Alfredo conversa com Cristina
sobre a empresa. Maria Marta
arma um escândalo ao ver Ma-
ria Ísis na joalheria Império

Fernando pergunta a Mário a
identidade do homem com
quem Gilda está saindo.

Caíque descobre que Laura se
casará com Marcos.

José Pedro afirma a Maria Marta
que Cristina não descobrirá ne-
nhum desfalque na empresa.


