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• A Globo poderá apresen-
tar de importante, ainda em
2015, o lançamento de um
novo programa na faixa da tar-
de. Entre seus diretores, nin-
guém confirma , mas não des-
mente.

• Mesmo com atraso nas
gravações, a Record continua
confirmando a estreia de “Os
Dez Mandamentos” para mar-
ço. Mas fiquem avisados: será
muito difícil isso acontecer.

• Além do “Big Brother”, a
nova programação da Globo
também irá contemplar Pedro
Bial com a nova temporada do
“Na Moral”. Estreia na metade
do ano, às quintas-feiras.

• Os programas inéditos do
“Agora é Tarde”, apresentados
pelo Rafinha Bastos, na Ban-
deirantes, só retornam dia 3 de

março. E o “Pânico na Band”
no dia 22 de fevereiro.

• Nesses próximos dias,
a Globo deve iniciar a convo-
cação dos atores do novo
“Zorra Total”. Fabiana Karla e
Thalita Carauta são nomes
confirmados no elenco do hu-
morístico.

• A Record promete novi-
dades na sua programação
para o ano de 2015. Uma das
mais importantes, que me-
rece especial atenção, é o
“Corta pra mim”, com Marce-
lo Rezende.

• A jornalista Rachel
Sheherazade perdeu a es-
perança de ganhar o próprio
programa no SBT. É um as-
sunto que foi esquecido pela
direção da casa e ninguém
quer se lembrar.

Por favor...
Não se trata de nenhuma

campanha contrária, mas na
coluna da Patrícia Kogut, no
fim do ano, saiu que o Marcelo
Adnet tinha projeto de um pro-
grama de humor e entrevista.
Vai só no humor, que está de
bom tamanho. Na mesma co-
luna, falou-se da intenção do
Lázaro Ramos em também fa-
zer um programa de humor e
entrevistas. É a total e absoluta
inversão da ordem. Daqui a
pouco, os jornalistas terão que
se habilitar ou se aventurar nas
novelas, porque seus verda-
deiros lugares estarão ocupa-
dos por essas experiências
que todos sabemos como vão
terminar...

Providências
O programa do Tom Caval-

cante no canal pago Multishow,
que irá marcar o seu retorno à
televisão, começa a ser grava-
do ainda neste janeiro ou, mais
tardar, começo de fevereiro. A
equipe responsável já está à
procura de um teatro. As grava-
ções terão presença de públi-
co. Sabe-se que já existe tam-
bém a busca por bons
roteiristas.

Não tem dia
A Rede TV! não fixou a data

de estreia para o “Chega Mais”,
inspirado no "American's Next
Top Model", de grande suces-
so. Deve acontecer em março,
mas ninguém cravou nada por
enquanto. A produção é da
Mega Models, com direção do
Márcio Tavolari e apresenta-
ção de Mateus Mazzafera e
Renata Kuerten.

Tudo diferente
Diretores do SBT chega-

ram a se empenhar pessoal-
mente para trocar a programa-
ção infantil das manhãs por
uma revista feminina. O dono
Silvio Santos deu o contra e
nada se modificou. E não se
modificará. Aliás, de todas as
redes abertas, o SBT é a única
que pretende seguir com a sua

programação infantil regular.
Todas as demais ou deixaram
para horários que não signifi-
cam nada, no fim de semana, ou
transformaram os desenhos
animados em tapa-buracos.

Exagero
Tudo bem que a Record re-

solveu otimizar o seu banco de
elenco, mas em alguns casos é
sempre necessário observar
alguns detalhes com mais cui-
dado. Heitor Martinez, que está
em “Vitória”, irá integrar o elenco
de “Os Dez Mandamentos”, uma
na sequência da outra. Se ainda
não for, ele está bem perto de
bater o recorde de presença em
novelas numa mesma emisso-
ra.

Cotada

A atriz Flávia Alessandra (foto)
deverá fazer parte do elenco da
nova novela do Walcyr Carrasco,
“Verdades Secretas”, a próxima
na faixa das 23 horas, pela Glo-
bo. Seu nome tem sido bastante
comentado nos bastidores, para
viver um dos papéis dessa nova
trama.

Sonho
Não são poucos aqueles que

torcem por uma reaproximação
entre Xuxa e a diretora Marlene
Mattos, até como uma aposta
para a apresentadora tentar se
reencontrar com o sucesso na
televisão. Elas romperam em
2002 e nunca mais se falaram,
apesar de terem vários amigos
em comum. Chega até ser difícil
fazer uma previsão sobre isso,
uma reaproximação. Mas para
muitos, se acontecer, será be-
néfica. Para as duas.

ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30)

Segunda-feira  – Carlota
discute com Sandra. Fernando
fica irritado quando Madalena
avisa que irá afastá-lo da Vip
Turismo. Cláudia ouve Elísio
falando com Leonor e tem uma
ideia para trazer Beatriz de vol-
ta para casa. Sandra e Rafael
levam Cacau para o aparta-
mento da moça. Sandra e
Rafael passam a noite juntos e
Vitória não consegue aceitar.
Vicente decide confrontar
Carlota sobre a ação de des-
pejo contra Augusta. Madalena
afasta Fernando da Vip Turis-
mo. Luísa e Beto discutem na
empresa e Madalena os repre-
ende. Vicente passa mal de-
pois de falar com Carlota.
Sandra pergunta para Wilson
pelo paradeiro de Corvo. Carlota
fala com Corvo sobre Sandra.
Corvo finge ser a dona de Ca-
cau e vai até a casa de Sandra.

Segunda-feira  – O enfer-
meiro estranha a reação de
Ivani, mas obedece à médica e
libera Caíque. Itália não acre-
dita nas palavras de César e
expulsa o ex-namorado de sua
casa. Caíque deixa a clínica.
Laura pede a Marcos para en-
trevistar os médicos e enfer-
meiros que estavam no dia da
operação feita por Caíque.
Marcos fica irritado ao ver
Caíque em casa. Castilho avi-
sa a Caíque que todos os en-

Terça-feira  – Corvo deixa
uma revista antiga na casa de
Sandra. Madalena ameaça tirar
Carlota de sua casa. Diana con-
ta para Beto que Inês e Tadeu
estão namorando. Cláudia avi-
sa a Otávio que Serginho está
morando na casa de Inês e Vitó-
ria o incentiva a lutar para ficar
com Alessandra. Sandra encon-
tra os donos de Cacau. Inês ten-
ta dar aulas de ginástica para
Vicente. Sandra pede para Rafael
ficar ao seu lado. Carlota fica
tensa ao ver a revista na mão de
Sandra e avisa para ela tomar
cuidado com o Corvo. Otávio beija
Alessandra, que mente para não
sair com Serginho. Susana des-
cobre que Fernando saiu da Vip
Turismo. Cristina conta para
Fernando sobre a morte de Ode-
te e o empresário questiona
Carlota.

Quarta-feira – Carlota men-
te para Fernando. Fernando exi-
ge que Cristina descubra o se-
gredo de Carlota. Vitória
chantageia Beatriz, que pede
ajuda a Sandra. Beto discute com
Tadeu. Vicente reclama da aula
de ginástica de Inês. Leonor fica
feliz com a demonstração de in-
teresse de Elísio. Carlota se irri-
ta com a ida de Homero à dele-
gacia. Artur pede aumento a
Luísa. Beto informa a Carlota
que desviou dinheiro de forne-

cedores da Vip Turismo. Rafael
descobre que Fernando deixou
a empresa e procura Cristina.
Paulo pede o apoio de Sandra
para falar com Beatriz. Paulo
conta para Vitória sobre o novo
exame que pode comprovar sua
paternidade.

Quinta-feira  – Beatriz se re-
cusa a acompanhar Paulo e Vitó-
ria para fazer o exame de paterni-
dade. Leonor e Elísio vão ao cine-
ma. Cláudia sai com Sandra e
Rafael para patinar. Vitória pede
para Beatriz não voltar para casa.
Sandra e Rafael tentam conven-
cer Beatriz a aceitar o exame de
paternidade. Carlota avisa a Beto
que afastará Luísa da Vip Turis-
mo. Pedro pede para ser moto-
rista de Luísa. Bastos elogia Inês
e Tadeu comemora. Madalena
convoca seus empregados para
se exercitarem com ela e Vicente.
Carlota descobre que Pedro é o
motorista de Luísa. Gilda entrega
a Vitória as passagens para que
ela, Paulo e Beatriz viagem para
fazer o exame de paternidade.

Sexta-feira  – Vitória mostra a
Paulo e Beatriz as passagens para
os Estados Unidos. Carlota recla-
ma com Madalena sobre a
contratação de Pedro como moto-
rista de Luísa. Vitória bola um pla-
no para que ninguém saiba sobre

a viagem aos Estados Unidos.
Sandra conta a Rafael sobre o
novo emprego de Pedro e o casal
discute. Célia descobre que Gilda
emitiu as passagens para Vitória.
Gilda conta para Mário que Paulo
pode ser o pai de Vitória. Dani e
Rodrigo discutem. Claudia enco-
raja Otávio a lutar por Alessandra.
Pedro entra no quarto de Sandra
e mexe na gaveta da moça. Bas-
tos vai à casa de Inês com uma
proposta. Sandra fica apreensiva
com a viagem de Beatriz. Cristina
propõe uma troca de favores a
Susana.

Sábado  – Susana faz uma
proposta a Cristina. Tadeu acon-
selha Inês sobre as escolhas
dela para o futuro. Beto desco-
bre que Bastos apresentou uma
oportunidade de trabalho para
Inês fora do país. Luísa vê Dani
andando de patins e se preocu-
pa com a gravidez da filha. Beatriz
fica apreensiva com a viagem
para os Estados Unidos e teme
que Elísio descubra a verdade.
Vitória acusa Rafael de ter conta-
do sobre a ida aos Estados Uni-
dos para Mário. Vitória cobra
apoio de Rafael. Vicente conver-
sa com Inês sobre a viagem.
Carlota e Pedro discutem, e
Luísa o defende. Inês faz um
pedido a Madalena.

contros dele com Laura em ou-
tras vidas foram um fracasso.
Laura vai até a casa de Caíque e
fica feliz ao ver o estado do na-
morado. Caíque não sabe como
agir diante de Laura.

Terça-feira  – Caíque termi-
na com Laura para garantir a
segurança da amada. Emerson
diz a Gaby que não voltará para
sua casa. Gaby e Gustavo discu-
tem por causa de Emerson. Para
atrair Gustavo até o hospital, Sueli
diz que Marcos pediu para ele
fazer um exame. Samantha par-
ticipa de um programa de televi-
são para falar sobre a
premonição da explosão do es-
tádio, mas é Pepito quem agra-
da o púbico. Suzana vai à dele-
gacia e presta depoimento so-
bre Oscar. Sueli grava a conver-
sa com Gustavo sobre a arma-
ção do acidente de carro plane-
jado por Marcos.

Quarta-feira  – Afeganistão
decide ficar acordado para ver
quem faz a comida à noite. Manoel
sai de carro com Afeganistão

para fazê-lo dormir. Marcos e
Caíque se enfrentam e Escobar
intervém. Marcos diz a Laura que
Caíque se sente aliviado por ter
terminado com ela. Emerson diz
a Afeganistão que a família dele
já deve saber quem faz a comida
e não quer lhe contar. Úrsula
incentiva Ricardo a retomar sua
carreira. Gustavo conta a Ricardo
que Emerson é um ladrão. Sueli
mostra a Marcos a gravação que
fez com Gustavo, que prova que
o médico fraudou o diagnóstico
do irmão de Laura.

Quinta-feira  – Marcos per-
gunta a Sueli quanto ela quer
pela gravação. Laura diz a Mar-
cos que quer se casar com ele.
Tina afirma a Afeganistão que é
ela quem faz a comida. Tina in-
centiva Itália a voltar a trabalhar.
Laura decide entrevistar Caíque
para finalizar sua matéria sobre
o hospital. Itália chora ao ser alvo
de piada dos colegas de traba-
lho por causa do vídeo. Ricardo
pergunta a Emerson se é verda-
de que ele roubou o bazar do
clube. Laura procura Caíque no
consultório.

Sexta-feira – Laura avisa a

Caíque que foi procurá-lo como
jornalista. Fernando beija Itália.
Ricardo garante a Emerson que
irá ajudá-lo a provar sua inocên-
cia. Itália fala mal de Fernando
para Nildes. Caíque diz a Laura
que não quer participar da maté-
ria, deixando a jornalista chatea-
da. Sueli percebe que Marcos
mandou invadir sua casa para
pegar o pen drive com a grava-
ção de sua conversa com
Gustavo. Marcos fica frustrado
ao constatar que a gravação não
está no pen drive.

Sábado  – Maria Inês diz a
Israel que sabe sobre a sua do-
ença e pedirá a Marcos que ele
volte ao hospital como clínico
geral. Laura procura Samantha e
pede à vidente para ajudá-la com
Caíque. Samantha tenta conven-
cer Laura de que Caíque não a
ama mais. Gaby confidencia a
Suzana que não gosta mais de
Gustavo. Débora conta a Úrsula
que Marcelo brigou no restauran-
te por causa de Maria Inês. Heitor
revela a Afeganistão que é ele
quem cozinha. Marcos oferece
dinheiro a Miranda para tirar Sueli
de sua vida.

Segunda-feira  – Maria Marta
se surpreende com a proposta
de Maurílio para tirar José Pedro
da cadeia. Elivaldo conta para
Cristina que encontrou José
Alfredo. Felipe ameaça denun-
ciar Enrico. Maurílio afirma que
Danielle voltará para a mansão.
José Alfredo pensa em ajudar
José Pedro. Tuane tenta desco-
brir o motivo da mudança de
comportamento de Elivaldo.
Cristina acredita que Cora se
encontrou com José Pedro.
Maurílio manda Téo publicar
uma notícia sobre o seu casa-
mento com Maria Marta. Helena
descobre que os quadros de
Salvador vão para leilão. Felipe
conta para Cláudio tudo o que
fez a mando de Enrico. José
Alfredo descobre que o dinheiro
que tinha em um banco da Suíça
desapareceu.

Terça-feira  – José Alfredo
desconfia de que Maurílio tenha
roubado o seu dinheiro. Cláudio
revela que usou Felipe para
descobrir os crimes de Enrico.
Cristina se surpreende quando
José Alfredo comunica que ela
irá para a Suíça. Maria Marta
percebe a tensão de Maurílio ao
pedir a documentação para o
casamento. Maurílio flagra os
funcionários da joalheria Impé-
rio reclamando da empresa.
José Alfredo conta para Maria
Ísis que perdeu sua fortuna.
Orville acerta com Jonas os de-
talhes para o leilão de Salvador.
Cora e Carmem vão tirar José
Pedro da cadeia. Felipe amea-
ça Cláudio para defender Enrico
e os dois acabam presos.
Maurílio entrega dinheiro para
Maria Marta pagar os funcionári-
os e tirar José Pedro da cadeia.
Zezé comenta com Du que co-
nheceu o médico que fez seu
parto. Cristina questiona
Maurílio sobre a origem de seu
dinheiro.

Quarta-feira  – Maria Marta e
Cristina pressionam Maurílio.
José Pedro dispensa a ajuda de
Cora. Danielle fala de Amanda
para Cora. Felipe ameaça Cláu-
dio e Beatriz se preocupa com o
marido. Maria Marta aceita o di-
nheiro de Maurílio e Cristina se
irrita. Ismael reclama de Maurílio
para Maria Clara. Maria Clara
ouve Maurílio ameaçar Cristina.
José Alfredo manda Josué in-
vestigar a vida de Maurílio.
Cristina conta para Elivaldo que
vai viajar. Maurílio paga Marcão
para lhe passar informações
sobre Cristina. Marta entrega o
dinheiro de Maurílio para Merival.
José Pedro teme por sua inte-
gridade na cadeia. Cora pensa
em como afastar Amanda de
seu caminho. Maurílio faz um
telefonema misterioso e fala
sobre o futuro de Cristina.

Quinta-feira  – Maurílio re-
clama das suspeitas de
Cristina. Antoninho sugere que
José Alfredo faça uma viagem.
O Comendador fala pra Josué
que irá com ele para São João
Del Rey. Cristina diz à Jurema
que vai ao Monte Roraima.
Jurema vasculha o quarto de
Cora em busca de pistas sobre
Jairo. Cora visita Amanda. José
Pedro é solto. Cláudio mostra a
confissão de Felipe à Beatriz e
Bianca. Cora diz à Amanda que
tem um caso com José Pedro.
Silviano expulsa Cora da cober-
tura. Maria Marta alfineta
Maurílio. Salvador pede a Orville
para conhecer o depósito dos
quadros. Helena desconfia do
leilão das obras de Salvador.
Marisa diz a Josué que vai sentir
saudades quando ele viajar.
José Alfredo termina de arru-
mar as malas. Cristina se des-
pede da família antes da via-
gem. Cora flagra José Alfredo
saindo do bar do Manoel.

Sexta-feira  – Cora exige que
Manoel fale para onde José
Alfredo foi. Cláudio vai até o hotel
de Enrico. Claraíde e Maria Marta
conversam sobre o José
Alfredo. Marcão fala para
Maurílio que Cristina viajou.
José Alfredo liga para Maria Ísis.
Maurílio descobre que Cristina
está indo à Genebra. João
Lucas conversa com Maria Mar-
ta sobre a sua paternidade.  José
Alfredo chega a São João Del
Rey. Maria Clara e João Lucas
questionam José Pedro. Josué
entrega para José Alfredo uma
cópia da certidão de casamen-
to de Maurílio. Cora vai à joalhe-
ria Império e conta a todos que
viu José Alfredo. José Alfredo
conversa com Jesuína.

Sábado  – José Alfredo se
surpreende com a declaração
de Jesuína. Maria Marta convida
Cora para uma conversa parti-
cular. Cora conversa com Maria
Marta sobre a exumação de José
Alfredo. Maria Clara e José Pedro
exigem saber o que Cora contou
à Maria Marta. José Alfredo visita
o túmulo do filho de Jesuína.
Maria Clara confronta José
Pedro. José Pedro telefona para
Danielle e ela o ameaça. Cláu-
dio conversa com Beatriz e
Bianca sobre o Enrico. Cláudio
vai ao restaurante do Vicente
para uma reunião com a equipe.
Téo pede para Érika entrevistar
Felipe. Felipe enfrenta Enrico.
Maria Marta observa do carro o
movimento do Bar do Manoel.
José Alfredo se despede de
Jesuína. Elivaldo elogia Tuane.
Tuane desconfia de Marcão.
José Alfredo e Josué conversam
sobre Maurílio. Maria Marta entra
no Bar do Manoel e pede para
falar com José Alfredo.

Beatriz fica apreensiva com a
viagem para os Estados Unidos
e teme que Elísio descubra a
verdade.

Marcos oferece dinheiro a
Miranda para tirar Sueli de sua
vida.


