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• Cristiane Dias foi cha-
mada para apresentar o pro-
grama “Esporte Espetacular”
da Globo, ao lado de Ivan
More, durante as férias de
Glenda Kozlowski.

• De férias no “CQC”, da
Band, o humorista Maurício
Meirelles foi trabalhar no Ja-
pão. E apresentou lá, duran-
te três dias, o espetáculo
“Comédia ao Vivo”.

• Em função da troca de
diretores no “Vídeo Show”,
da Globo, e a consequente
reformulação do quadro de
repórteres, Pathy Dejesus
deixará o programa.

• Vinícius Dônola viajou
ao Japão, onde está gravan-
do uma série de matérias
especiais para a Record.
Dentre elas, um mergulho na
Ilha de Okinawa.

• O programa “Profissão
Repórter”, comandado por
Caco Barcellos nas noites
de terça, na Globo, passa a
ser apresentado mais cedo,
a partir deste ano.

• A novela “Vitória”, da
Record, já teve duas espi-
chadas e poderá sofrer mais
uma. A última informação é
que agora deverá chegar aos
215 capítulos.

• Depois de várias tenta-
tivas que não deram em nada,
ninguém na Globo fala mais
em Wagner Moura para as
suas novelas. Ele prefere
mesmo cinema.

• O “Superpop”, da Luciana
Gimenez, poderá sofrer mu-
danças, mas continuará na
grade da Rede TV!. É um dos
programas que mais fatura
na emissora.

Novo quadro
A partir de março, Max

Fercondini e Amanda Richter
terão um reality dentro do
“Como será?”, programa co-
mandado por Sandra Annen-
berg nas manhãs de sábado
da Globo. “Sobre as asas” é o
título, num total de oito episó-
dios e com roteiro de Ingrid
Zavarezzi. No projeto, Max e
Amanda irão visitar lugares
inóspitos do país onde só é
possível chegar de avião e
conhecer os heróis dessas
comunidades, que contribuí-
ram de alguma maneira para
mudar a vida de outras pes-
soas.

Atacama
Um grupo de 22  artistas

convocados pela TV Record
viajou para o deserto de
Atacama, no Chile, para as
externas da novela bíblica “Os
10 Mandamentos”. No plano
de gravações, está o nasci-
mento de Moisés e o momen-
to onde a princesa Henutmire,
vivida por Mel Lisboa, encon-
tra o cesto com o bebê dentro.

Tá no ar

Fernanda Paes Leme
(foto) acaba de gravar partici-
pação na segunda tempora-
da do “Tá no Ar”. A atração
retorna à grade de programa-
ção da Globo no próximo mês
de fevereiro.

Retorno aos gramados
O “Esporte Fantástico”, da

Record, acompanhou com ex-
clusividade o primeiro treino do
retorno aos campos do joga-
dor Amaral (ex-Palmeiras e
Corinthians), aos 41 anos de
idade. Amaral vai defender as
cores do Capivariano na dispu-
ta do campeonato paulista.

Volta à carga
O SBT não desistiu do Fá-

bio Porchat e de ter um progra-
ma dele na grade deste ano.
Segundo se informa, a direção
da emissora está disposta a
reabrir negociações, em bases
que possam atender as reivin-
dicações do próprio Porchat e
do grupo “Porta dos Fundos”.

Estudante e modelo

Em “Sete Vidas”, próxima
novela das seis na Globo, a
atriz Letícia Colin (foto de Alex
Carvalho) viverá a personagem
Elisa, estudante de medicina
que decide trabalhar como
modelo.

Bola da vez
Já existe alguma movimen-

tação entre os canais esporti-
vos da TV fechada, sobre a pos-
sibilidade de transmitir jogos
do campeonato norte-america-
no. Além do nosso Kaká e ago-
ra do inglês Gerrard, o futebol
de lá promete mostrar outras
interessantes atrações nos
próximos tempos.

Primeira vez
No período das festas, pela

primeira vez sem intermediári-
os, aconteceu uma conversa
da Xuxa com a direção da
Record. Conversa de quase
trinta minutos, por telefone. Mas
dizem que boa parte desse
tempo foi gasto com a troca de
votos de um feliz 2015.

Pontapé inicial

O diretor Maurício Farias ini-
ciou as gravações do novo “Zor-
ra Total”, que será apresenta-
do a partir do dia 2 de maio,
dentro da nova programação
2015 da Globo. Os primeiros
trabalhos reúnem remanes-
centes do antigo elenco e os
novos integrantes. Sabe-se que
Dani Calabresa (foto) está em
vias de ser a novidade mais
importante do humorístico. As
conversas continuam aconte-
cendo.

Só os apresentadores
Praticamente nada se alte-

rou no formato do “Hoje em
Dia”, na Record, com as
estreias de Ana Hickmann,
Renata Alves e César Filho na
última segunda-feira. Apenas
pequenas mudanças no cená-
rio. Por outro lado, ainda não há
uma decisão da direção da
emissora sobre o futuro de
Celso Zucatelli, Chris Flores e

Edu Guedes. Este último pode-
rá ser aproveitado mais rapida-
mente, mas não existem pla-
nos quanto aos outros dois.

Por aí
Para todos os efeitos, Mar-

celo Tas não tem mais nenhum
compromisso com a Rede Ban-
deirantes. Fora do “CQC”, está
livre para voar e as opções, no
caso dele, são bem interes-
santes. Tas poderá se decidir
por uma delas, segundo os
mais próximos, ainda no pri-
meiro trimestre do ano.

Gravando

Ivete Sangalo (foto de Ellen
Soares) já está com as suas
atenções voltadas para o pro-
grama “Superbonita”, do canal
pago GNT, que passará a ser
apresentado por ela a partir das
edições de março. Ivete foi esco-
lhida para substituir Grazi
Massafera, que está nos planos
da Globo para voltar às novelas.

Velho sonho
No SBT, o desejo de voltar

com o “Programa Livre” continua
em pé. Membros da sua direção
entendem será uma ideia que o
dono, Silvio Santos, aprovará
com certa facilidade. O drama
agora é encontrar o apresenta-
dor ideal. Esta é uma busca que
já começou, independente de
ser homem ou mulher.

Segunda-feira  – Ágata fala
com Susana sobre o diamante
e suspende a investigação
policial sobre a moça. Vitória
descobre que Inês se mudará
para os Estados Unidos. Beto
convence Ricardo a desistir de
sua invenção. Elísio se enfure-
ce ao saber que Vitória combi-
nou com Augusta de cuidar de
seus filhos na ausência de
Beatriz. Mário impõe que
Rodrigo comece a trabalhar
para pagar as contas de casa.
Rodrigo começa a trabalhar na
Star Trip. Tadeu surpreende
Inês. Gilda pede para Rodrigo
entregar os passaportes de
Paulo, Vitória e Beatriz. Susana
ameaça denunciar Homero e
Carlota para o Corvo. Vitória

Segunda-feira – Marcos
paga Miranda para dar fim à
vida de Sueli. Marcelo decide
não mencionar a mediunidade
de Caíque em sua reportagem
sobre o hospital. Úrsula inven-
ta para Maria Inês que Marcelo
já teve diversas amantes. O
advogado lê o testamento dei-
xado por Haroldo, pai de Scarlett,
que determina que Manoel ad-
ministrará a herança da afilha-
da até que ela cumpra a exi-
gência de trabalhar por um ano
na lanchonete do padrinho.
Samantha pede que César
consiga a matéria escrita por
Laura sobre a mediunidade de
Caíque. Heitor prova para
Afeganistão que é ele quem faz

Segunda-feira  – Cora con-
firma a presença de Maria Marta
no bar de Manoel. Xana afirma a
Juliane que descobrirá se
Luciano está sendo bem trata-
do. José Alfredo pensa em sua
conversa com Jesuína. José
Pedro discute com Amanda.
Bruna flagra Danielle escutan-
do a gravação de uma conversa
com José Pedro. Cláudio suge-
re que Leonardo faça uma de-
monstração de seus hambúr-
gueres no restaurante. Marcão
ouve uma conversa entre
Cristina e Elivaldo e conta para
Maurílio. Du diz a João Lucas
que Ísis ligou para ele. José
Alfredo pede para ver o atestado
de óbito do filho de Jesuína.
Marta surpreende Maurílio. José
Alfredo descobre quem ajudou
o filho de Jesuína.

Terça-feira  – Jesuína faz um
telefonema e avisa sobre a visi-
ta do Comendador. Xana não
gosta do futuro pai adotivo de
Luciano. Xana se surpreende
com Aline. Helena pede para
encontrar Érika. Orville tem um
mau pressentimento sobre o
leilão. José Alfredo avisa a Maria
Ísis que se esconderá em sua
casa. Maria Clara desdenha os
desenhos de Amanda. Antônio
comenta com Vicente que está
interessado em Naná. Carmem
ouve Helena conversar com
Salvador sobre o leilão. Marta
começa sua entrevista com Téo.

Quarta-feira  – Cristina dei-
xa Genève. Carmem conta para
Orville sobre os planos de Hele-
na. Ismael e Lorraine sugerem
que Naná se case com Antônio
para adotar Luciano. Marta as-
susta Téo. Helena dá um ulti-
mato em Orville. Magnólia e
Severo se convidam para jantar
na casa de Cláudio e Beatriz.
José Alfredo vai para a casa de
Maria Ísis. Reginaldo retorna à
casa de Jurema. Cristina volta
de viagem. Batista e Kelly se
surpreendem com a presença
de José.

Quinta-feira  – Maria Ísis
ampara Kelly. José Alfredo con-
versa com Batista. Kelly pede
uma explicação a José Alfredo.
Cristina liga para Manoel e per-
gunta pelo pai. Cora ouve a con-
versa entre Cristina e Manoel.
Maria Marta deixa Maurílio des-
confiado. Téo Pereira pensa na
conversa que teve com Maria
Marta. Marcão encontra o pas-
saporte de Cristina e liga para
Maurílio. Cristina conversa com
Manoel e Antoninho sobre José
Alfredo. Jurema desconfia de
Reginaldo e ele conta que des-
cobriu algo sobre Jairo. Jurema
pede para voltar a trabalhar na
casa de Cora. Magnólia e Seve-

descobre que Rodrigo deixou os
passaportes com Zuleica. Elísio
vê o passaporte de Beatriz.

Terça-feira  – Gilda e Mário
repreendem Rodrigo por ter dei-
xado o envelope com Zuleica.
Elísio exige que Vitória explique
por que ela e Beatriz tiraram o
visto para os Estados Unidos.
Beto se incomoda quando
Rodrigo conta que está traba-
lhando na Star Trip. Sandra,
Rafael e Tadeu preparam uma
festa de despedida para Inês.
Luísa tenta convencer Daniele e
Rodrigo a se casarem. Inês con-
vida Susana para viajar com ela.
Artur chantageia Beto para con-
seguir um aumento na Vip Turis-
mo e acaba demitido. Pedro
implica com Carlota. Artur conta
para Carlota que Fernando está
tendo um caso com Cristina.

Quarta-feira  – Carlota se
enfurece com Artur. Fernando
tenta convencer Homero a lhe
contar o segredo de Carlota.
Todos na Boogie Oogie prepa-
ram a festa para Inês. Fernando
descobre que Carlota se livrou
de suas roupas. Gilda entrega o
passaporte de Paulo para Vitó-
ria. Sandra conta para Ricardo,
Luísa e Madalena sobre o caso
entre Fernando e Cristina.

Cristina tenta convencer
Fernando a morar com ela. Elísio
convida Leonor para passear.
Inês se surpreende com a ho-
menagem que seus amigos lhe
fazem. Fernando e Cristina reve-
lam para Susana que estão jun-
tos.

Quinta-feira  – Fernando e
Cristina tentam convencer
Susana a revelar o segredo de
Carlota. Beto repreende Carlota
por ter expulsado Fernando de
casa. Madalena descobre que
Fernando saiu da mansão e
Carlota tenta ganhar a compai-
xão da sogra.

Sexta-feira  – Beatriz e Elísio
discutem sobre a paternidade
de Vitória. Rodrigo e Dani deci-
dem se casar. Fernando chama
a atenção de Beto para a demis-
são de Artur e aproveita a conver-
sa para dizer ao enteado que
ama Carlota. Fernando envia flo-
res para Carlota. Vicente vai até
a mansão e convida Madalena
para fazer caminhadas. Diana
conta para Sandra que Elísio já
sabe sobre a possibilidade de
Paulo ser o pai de Vitória. Artur
pede que Célia arranje um em-
prego para ele na Star Trip.

Fernando encontra Artur na rua e
o agride. Sandra procura Elísio
no quartel para tentar ajudar
Beatriz. Dani pede a Madalena
para realizar seu casamento na
mansão. Susana conta a
Fernando o que sabe sobre o
segredo de Carlota. Carlota se
encontra com Ágata. Fernando
vai à mansão para procurar os
diamantes e Carlota chega.

Sábado  – Carlota se irrita ao
ver Fernando em seu quarto.
Dani diz que não quer esperar
muito para casar com Rodrigo.
Carlota pede que Leonor guarde
o diamante em sua casa.
Fernando é assaltado. Carlota
não aceita que Dani e Rodrigo
se casem na mansão. Carlota
reclama com Fernando por per-
mitir o casamento e ele resolve
ir à mansão. Susana contrata
Artur para a Star Trip. Elísio se
desentende com Diana. Carlota
sugere que Fernando fale com
Gilda para impedir que o casa-
mento de Dani e Rodrigo acon-
teça na mansão. Ágata vai ao
apartamento de Sandra. Susana
avisa a Gilda, Mário e Célia que
contratou Artur. Sandra abre a
porta e vê Ágata.

a comida da lanchonete. Maria
Inês diz a Marcos que ele deve
readmitir Israel. Um bandido ati-
ra contra Sueli.

Terça-feira  – Sueli é socorri-
da por vizinhos. Gaby conta para
Suzana que Ricardo deu a ideia
de provar a inocência de Emer-
son no roubo ao bazar. Itália acei-
ta namorar Fernando, mas pede
ao médico para manter segre-
do. Afonso pede a Azeitona que
vigie o quarto em que Sueli está.
Tavares não deixa Marcos assu-
mir a cirurgia de Sueli. Suzana
demonstra interesse por
Fernando. Azeitona flagra Mar-
cos mexendo no tubo de oxigê-
nio da Sueli.

Quarta-feira  – Azeitona pede

a Tavares para afastar Marcos
de Sueli. Afeganistão diz ao pai
que quer dormir amarrado para
não cozinhar durante o sono.
Laura avisa a Vicente que per-
guntará às mulheres da foto qual
delas é sua mãe. Marcos disfar-
ça sua fúria para Tavares ao
saber pelo cirurgião que Sueli
está se recuperando. Sueli sus-
surra no ouvido de Nildes, pe-
dindo à enfermeira que não a
deixe sozinha com Marcos. Ma-
ria Inês fica surpresa ao ver Mar-
celo na praia do Nordeste, local
que escolheu para descansar.

Quinta-feira  – Maria Inês
pede que Marcelo volte para casa
dele. A pedido de Marcos,
Miranda adultera o medicamen-
to de Sueli. Tina comenta com
Manuel que acredita que
Afeganistão precise de trata-
mento. César consegue roubar
a reportagem sobre Caíque.
Gaby comenta com Laura que
acha a jornalista parecida com
sua tia Kitty. Adriana força Scarlett
a viajar para o Brasil na classe
econômica. Afeganistão perce-
be que cozinhou de madrugada.
Maria Inês e Marcelo sofrem um
assalto e são deixados no meio
do matagal. Caíque se surpre-
ende ao ver a matéria sobre ele
no jornal e acredita que Laura a

tenha publicado. Vicente conta
para Laura que sua mãe é uma
assassina.

Sexta-feira  – Laura diz para
Vicente que, se descobrir que a
mãe tirou a vida de seu pai e de
Tereza, irá colocá-la na cadeia.
Laura fica chocada ao ver sua
matéria sobre Caíque em um
blog anônimo na internet. Bélgi-
ca avisa para Gustavo que Gaby
está investigando o roubo do
bazar com a intenção de inocen-
tar Emerson. Laura garante a
Heitor que ela não enviou a ma-
téria sobre Caíque para publica-
ção. Maria Inês e Marcelo pas-
sam a noite juntos em uma praia
deserta. Sueli pede para falar
sozinha com Marcos e Azeitona
se preocupa. Úrsula demite
Laura.

Sábado  – Laura tenta se de-
fender das ofensas de Úrsula.
Sueli acusa Marcos de tentar
assassiná-la. Marcelo e Maria
Inês se abrigam em uma chou-
pana que encontram na praia
deserta. Gustavo beija Bélgica.
Gaby e Liz encontram uma foto
de Emerson que pode inocentá-
lo do roubo ao bazar. Marcelo e
Maria Inês ficam juntos. Laura
afirma para Caíque que não foi
ela quem publicou a matéria
sobre ele.

ro chegam para jantar na casa
de Cláudio e Beatriz. Maurílio
marca uma reunião na joalhe-
ria Império. Du e João Lucas
conversam. Téo entrevista
Silviano. Maurílio questiona
Cristina a respeito da sua via-
gem para a Suíça.

Sexta-feira  – Cristina tenta
desconversar sobre a viagem à
Suíça. José Alfredo lista possí-
veis inimigos. Maria Marta exi-
ge que Cristina se demita da
Império. Cristina é surpreendi-
da durante uma conversa ao
telefone. Maria Marta pede que
Cristina transmita um recado a
José Alfredo. Erika suborna
Lorraine e marca um encontro
com ela. Cristina se nega a
deixar a Império. Robertão re-
flete sobre uma proposta de
trabalho. Amanda presenteia
Leonardo. Maurílio tenta ganhar
a confiança dos filhos de Maria
Marta. Dr. Merival diz que Cristina
não pode ser afastada da Im-
pério. Reginaldo diz a Otoniel
que não vai mais embora.
Jurema avisa Tuane sobre a
volta de Reginaldo. Vicente
combina um encontro com Cla-
ra. José Alfredo e Josué conver-
sam sobre Silviano. Du e João
Lucas conversam com Maria
Marta.

Sábado  – Maria Marta se
desespera com a revelação de
João Lucas. Cristina vai ao apar-
tamento de Maria Isis. Maria
Marta desabafa com João
Lucas sobre a possibilidade
de José Alfredo estar vivo.
Cristina conta a José Alfredo
que Maria Marta quer se encon-
trar com ele. José Alfredo revela
a Cristina que Maurílio não é
filho de Sebastião Ferreira e
que precisa descobrir quem
está por trás do plano de
Maurílio. João Lucas vai atrás
de Maria Isis para descobrir o
paradeiro do pai. Téo Pereira
propõe que Lorraine vá à casa
do Silviano. Reginaldo e Jurema
procuram pistas na casa de
Cora, que chega e os encontra
em seu quarto. Jurema negocia
com Cora. Juju anuncia as três
finalistas do concurso. João
Lucas coloca Maria Isis contra a
parede. José Alfredo confessa a
Cristina que desconfia de Maria
Marta. José Pedro e Maria Clara
conspiram contra Cristina. Du e
João Lucas esperam uma bre-
cha para entrar no prédio de
Maria Isis. Amanda convida Leo-
nardo para entrar com ela na
Igreja. Helena pede a Orville que
ele abra uma conta bancária em
nome de Salvador. João Lucas
consegue convencer Kelly a
deixá-lo subir para o apartamen-
to de Maria Isis.

Marcelo e Maria Inês ficam juntos.

Sandra abre a porta e vê Ágata.


