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• A Globo definiu o período
de exibição da segunda  tem-
porada do “Tá no Ar”. O progra-
ma irá ao ar entre 12 de feve-
reiro e 16 de abril, com dez
episódios.

• A Record já prepara a
estreia do “S.O.S Mãe” e “Be-
leza na comunidade” no pro-
grama “Hoje em Dia”. Os qua-
dros serão comandados por
Ana Hickmann.

• Agora ligado ao departa-
mento de jornalismo, o “Ope-
ração de Risco” voltará à gra-
de da Rede TV!, assim que o
reality show “The Bachelor”
chegar ao fim.

• Caso a Xuxa aceite a pro-
posta da Record, o seu pro-
grama será transmitido do Rio
de Janeiro, todas as tardes.
Já existe até um estúdio do
RecNov reservado.

• Nesta temporada, o pro-
grama “Profissão Repórter”,
da Globo, volta ao ar em 10 de

fevereiro. Será apresentado
até 30 de junho, serão exatos
21 programas.

• A Rede TV! vai repetir a
sua cobertura de sempre do
carnaval, limitando-se a fla-
shes e gravações dos basti-
dores das escolas do Rio de
Janeiro e São Paulo.

• A direção da Record está
trabalhando com o número
de 32 programas do Gugu
para a sua primeira tempora-
da. Serão exatos três meses
de exibição.

• Os primeiros dias de pro-
grama indicam que não deu
certo colocar o Luiz Bacci nas
manhãs da Bandeirantes. A
audiência continua deixando
muito a desejar.

• Eliana, Lívia Andrade,
Helen Ganzarolli e Celso
Portiolli farão as transmis-
sões carnavalescas do SBT
na Bahia. Tudo com a direção
de Norma Mantovanini.

Linha musical
O SBT praticamente definiu

o elenco de “Cúmplices de um
resgate”, novela que vai subs-
tituir “Chiquititas” entre junho
ou julho, com início das grava-
ções em março. A ordem é
continuar apostando nesse
segmento, novela infanto-juve-
nil com referências ao univer-
so musical. “Cúmplices de um
resgate” promete ser ainda
mais musical que suas
antecessoras. A trilha sonora
deverá colocar inicialmente na
praça pelo menos três CDs. E
tem mais: a abertura da novela
será finalizada em um estúdio
musical de Los Angeles, onde,
entende-se, estão os melho-
res profissionais do ramo.

Retornos
Os programas de Danilo

Gentili (SBT) e Rafinha Bastos
(Bandeirantes) voltarão ao ar
este ano, com entrevistas iné-
ditas, em datas bem próximas.
O “The Noite”, com o mesmo
time, em 2 de março, e o “Agora
é Tarde”, desfalcado de banda
musical e sem Marco Gonçal-
ves, no dia 3.

Na Record

“Na mira do crime”, com
exibição encerrada no canal
pago FX, irá ao ar agora pela
Record, a partir de fevereiro, na
faixa das 23h30. Jacqueline
Sato (foto), ex-Globo, interpreta

a personagem Sandrinha, uma
produtora no programa policial
que se passa na série.

Reality da Rede TV!
A Rede TV! marcou para 5 de

fevereiro o encerramento das
gravações do reality “The
Bachelor”. No ar, o programa irá
até o dia 20 do mesmo mês e
ainda não existe uma definição
sobre próxima temporada.

Turbinada
A Record já estuda novos

quadros para os programas de
Sabrina Sato, exibido aos sába-
dos, e de Rodrigo Faro, domin-
go. Ambos receberão novos in-
vestimentos para que possam
aumentar os seus índices de
audiência.

Barraca da Regina

Camila Pitanga (foto de
Estevam Avellar) já está a todo
vapor nas gravações da novela
“Babilônia”, a substituta de “Im-
pério”, na Globo. Regina é a
sua personagem, a mocinha
da história, que sonha em fazer
medicina, mas acaba se tor-
nando a dona de uma barraca
de praia.

Só o necessário
Ao contrário de outros tem-

pos, a Bandeirantes não vai “in-
flar” a transmissão do concurso
“Miss Universo”, dia 25 de janei-
ro. Convidados especiais para a
realização de comentários já fo-
ram descartados. A transmis-

são, que será feita dos seus
estúdios em São Paulo, contará
apenas com os apresentadores
Renata Fan e Luiz Bacci.

Ambiente diferente
Na volta de Fátima

Bernardes, nesta segunda-fei-
ra, dia 26, o “Encontro” deverá
apresentar mudanças no cená-
rio e promover a estreia de al-
guns quadros. O programa da
Fátima caminha para seu ter-
ceiro ano de exibição na emis-
sora, a se comemorar em 25 de
junho. Fátima Bernardes, ao tro-
car o jornalismo pelo entreteni-
mento na Globo, emplacou
como apresentadora e se reve-
lou convincente na parte comer-
cial.

Visual

A atriz Giselle Itié (foto de
Michel Ângelo), que já foi “Bela, a
Feia”, agora está com esse visu-
al para o seu novo trabalho na
Record, a novela “Os Dez Man-
damentos”, prevista para estre-
ar no mês de março. Ela viverá
Zípora, a mulher de Moisés, pa-
pel de Guilherme Winter.

Sem acordo
Não prosperaram os enten-

dimentos entre SBT e Oscar Fi-
lho. Desde que a sua saída do
“CQC” foi anunciada, houve o
desejo de acertar com ele para
participações no “Notícias da
Manhã”. Até agora, pelo menos,
nada aconteceu.

É definitivo
A Bandeirantes não irá in-

vestir em novas contratações
para seu departamento de es-
portes. Ulysses Costa, da rádio,
será chamado a compor o qua-
dro de narradores quando for
necessário. Tudo indica tam-
bém que as provas da Indy terão
a narração de Celso Miranda,
exceto a corrida no Brasil, em
Brasília, que será feita por Téo
José.

Liberada

Livre das gravações da nove-
la global “Boogie Oogie”,
Deborah Secco (foto) terá um
pequeno tempo para descansar
e organizar as suas coisas. En-
tre fevereiro e março, começam
os trabalhos de “Verdades Se-
cretas”, a próxima do Walcyr Car-
rasco para o horário das onze
horas da noite.

Encontro
Marcílio Moraes participou

nesta semana de uma reunião
com a direção da Record, para
discutir o projeto e o plano de
exibição da segunda temporada
da série ”Plano Alto”. A sinopse
que ele apresentou foi aprovada
e prevê a produção de quinze
capítulos. Em sua segunda tem-
porada, a série terá Milhem
Cortaz como protagonista, e a
princípio, a intenção é colocar no
ar ainda este ano.

Segunda-feira – Ágata deixa
mais uma pista do segredo de
Carlota para Sandra. Mário e
Gilda reclamam por Susana ter
contratado Artur. Fernando des-
cobre que Carlota deu diaman-
tes para Odete. Rafael sugere
que Sandra revele para Cláudia
e Otávio que Vitória pode ser filha
de Paulo. Gilda teme que Carlota
atrapalhe o casamento de
Rodrigo e Daniele. Daniele e
Rodrigo descobrem que
Fernando não está morando no
hotel como informou. Fernando
tenta seduzir Susana. Artur re-
clama de uma planilha feita por
Mário. Madalena afirma que não
deixará Carlota atrapalhar o ca-
samento de Rodrigo e Daniele.
Susana decide procurar o re-
ceptador de diamante. Madalena
se surpreende ao encontrar

Segunda-feira – Caíque não
acredita que não foi Laura quem
escreveu a matéria que o preju-
dica. Azeitona fica assustado
ao perceber que pode ver a Voz
que Samantha escuta. Marcos
garante a Laura que vai falar
com Marcelo para ela voltar a
trabalhar na revista. Maria Inês
e Marcelo decidem ficar juntos.
A Voz sugere a Samantha que
crie um aplicativo de
premonições para ganhar di-
nheiro. Scarlett se desespera
quando Manuel revela que a
moça deverá mudar de identi-

dade, passando a se chamar
Aparecida dos Santos. Samantha
pede a Heitor para fazer o aplicativo
das premonições. Marcos em-
prega Laura como assessora de
imprensa do hospital. Sueli avisa
à família, na frente de Marcos,
que o médico a pediu em casa-
mento. Castilho resolve contar a
Caíque o que aconteceu com eles
em vidas passadas.

Terça-feira  – Castilho revela
a Caíque que tudo o que aconte-
ceu entre ele e Laura se repete
nessa vida, e que Laura deve
morrer de novo por sua causa.
Caíque avisa a Castilho que se
afastará de vez de Laura. Diante
da insistência de Manuel em
acompanhá-la a São Paulo, Tina
desiste da viagem. Gaby revela a
Bélgica que acredita que sem-
pre foi apaixonada por Emerson.
Caíque descobre que Salvador
está usando o corpo de
Afeganistão para cozinhar e pede
que o espírito se afaste do pri-
mo. Laura segue o táxi de Tina a

fim de descobrir o mistério de tia
Conceição.

Quarta-feira  – Laura desco-
bre que não mora ninguém com
a idade de tia Conceição no pré-
dio em que Tina entra. Gaby fala
para todos do clube que Emer-
son não roubou o bazar. Gaby
termina o namoro com Gustavo.
Emerson vence a prova de nata-
ção. Aurélia diz a Suzana que
recebeu uma intimação da polí-
cia sobre o sumiço de Oscar.
Suzana confidencia a Aurélia que
se entregará à polícia e confes-
sará que tirou a vida do ex-mari-
do. Maria Inês encontra Tina no
aeroporto e a pergunta sobre os
homens que estão encarando a
amiga.

Quinta-feira – Tina disfarça
e diz para Maria Inês que os
homens que a olham são velhos
conhecidos. Laura comenta com
Bia que Tina pode estar traba-
lhando em um bordel. Scarlett
começa a trabalhar na casa de
Manuel e é apresentada como
Cida à família do padrinho.
Aurélia aconselha Suzana a não
contar o que aconteceu na noite

em que Oscar morreu. Marcos é
forçado a comprar um anel de
casamento para Sueli. Scarlett
quase ateia fogo na cozinha de
Manuel. Samantha sugere a
Caíque que se casem.

Sexta-feira  – Caíque não
aceita se casar com Samantha.
Bia fica revoltada ao saber que
seus pais foram assassinados.
Adriana flagra Fernando e Itália
se beijando no hospital. César
ganha de Ricardo a disputa da
eliminatória de natação. Úrsula
diz para Débora que Maria Inês
está saindo com Marcelo. Maria
Inês pergunta a Marcos o que há
entre ele e Sueli. Laura devolve o
anel que Caíque lhe deu, mas os
dois acabam se beijando.

Sábado  – Caíque afirma a
Laura que eles não podem mais
ficar juntos. Marcos confessa a
Maria Inês que não quer se ca-
sar com Sueli. Itália termina o
namoro com Fernando. Para
manter Laura afastada, Caíque
diz a ela que está gostando de
outra mulher. Laura se surpre-
ende ao ver Caíque e Samantha
se beijando.

Fernando morando com Susana
e Cristina.

Terça-feira  – Fernando co-
menta com Madalena sobre o
segredo de Carlota e pede que a
mãe mantenha a ex-mulher na
mansão. Cláudia e Otávio se
surpreendem com a revelação
de Sandra sobre Vitória. Luísa
desconfia quando flagra Beto
mexendo em documentos da Vip
Turismo fora da empresa. Cláu-
dia implica com Carlota. Rodrigo
convida Sandra e Rafael para
serem seus padrinhos de casa-
mento. Elísio chega em casa
com Leonor e encontra Beatriz.
Leonor conta para Carlota que
Vitória pode ser filha de Paulo.
Ricardo pede para Beto entregar
o livro com as contas da Vip Tu-
rismo.

Quarta-feira  – Beto impede
que Ricardo confira as contas da
empresa. Carlota faz insinua-
ções contra Beatriz para Cláudia
e Otávio. Ricardo e Luísa conhe-
cem a nova contadora da Vip
Turismo. Leonor pede ajuda a
Rafael. Diana conta para Cristina
que Paulo pode ser pai de Vitó-
ria. Rafael afirma que somente
Sandra pode tirar os irmãos da
mansão. Luísa e Ricardo recla-
mam da administração de Beto
na Vip Turismo para Madalena.
Carlota afirma que não deixará
Cláudia e Otávio irem embora.
Sandra decide sair da mansão.

Quinta-feira  – Carlota come-
mora a partida de Sandra. Pedro
se enfurece e tenta convencer
Sandra a desistir de ir embora.
Cristina aconselha Diana a
engravidar de Paulo. Beatriz fica
arrasada com o desprezo dos
filhos. Cláudia pede para Sandra
prometer que não voltará para a
mansão. Rafael comemora a
volta da namorada para a casa
de Elísio. Otávio confessa a
Serginho que gosta de
Alessandra. Augusta decide não
ficar na casa de Elísio. Heitor
confirma que os livros com as
contas da Vip Turismo podem
ter sido alterados. Cristina deixa
Fernando sozinho em casa com
Susana. Rafael recebe um pre-
sente de Vitória e fica intrigado.
Fernando e Susana se beijam.
Vitória diz a Rafael que já tem o
resultado de seu teste de pater-
nidade.

Sexta-feira  – Vitória conta
para Rafael que fugiu de Boston
com a passagem de Paulo.
Fernando e Susana ficam jun-
tos. Cristina tenta acalmar Diana.
Sandra descobre quem é o pai
de Vitória. Fernando e Susana
pensam um no outro. Carlota
manda Beto apresentar Solan-
ge para Madalena. Luísa e
Ricardo fazem cópias das notas
fiscais da Vip Turismo. Vicente

reclama por Sandra ter saído da
mansão. Vitória revela para
Beatriz o resultado do teste de
paternidade, e as duas discu-
tem sobre quem contará para
Elísio. Vitória dorme na casa de
Inês. Beto convida Solange para
jantar em sua casa. Diana pede
ajuda para Gilda. Sandra e Rafael
pensam em levar Cláudia e Otá-
vio para passear. Elísio procura
Vitória.

Sábado  – Elísio e Vitória têm
uma conversa difícil. Otávio fica
revoltado e Rafael tenta acalmá-
lo. Vitória diz que voltará para
casa. Gilda e Célia tentam acal-
mar Beatriz após uma discus-
são com Diana. Elísio procura
Leonor. Vitória compete com
Sandra pelo amor de Otávio e
Cláudia. Vicente discute com
Augusta. Tadeu conta para
Danielle que Vitória voltou para o
Brasil. Carlota e Ágata trocam
acusações. Sandra insinua para
Luísa que pode ter descoberto o
segredo de Carlota. Fernando
se preocupa com Vitória. Vitória
procura Beto. Cury leva Carlota
para depor sobre o inquérito
contra Susana. Gustavo afirma
que questionará Carlota sobre a
prisão de Ivan. Vitória volta para
a mansão. Carlota se surpreen-
de ao encontrar Ágata na dele-
gacia.

Segunda-feira  – José Alfredo
se emociona ao ver João Lucas.
Jurema sente ciúmes de Cora.
Lorraine invade a casa de
Silviano. Bruna observa Danielle
e Maurílio. José Alfredo pede
para João Lucas e Du não con-
tarem para ninguém sobre sua
presença. Lorraine descobre o
segredo de Marta. José Alfredo
afirma que se casará com Maria
Ísis. Maria Clara pede Vicente
em casamento. Ismael descon-
fia da explicação de Lorraine.
Silviano descobre que seu ál-
bum de lembranças foi roubado.
Cristina fica cismada com
Marcão. Maurílio desconfia de
que João Lucas saiba que José
Alfredo está vivo. Silviano revela
a Maria Marta que seu álbum de
lembranças foi roubado.

Terça-feira  – Maria Marta se
desespera quando Silviano diz
que o conteúdo do álbum foi rou-
bado. Lorraine conta o que des-
cobriu para Érika. Cristina se
emociona com os convites para
a festa de sua formatura. Maria
Marta acusa Maurílio de ter rou-
bado o álbum da casa de
Silviano. Jurema manda Cora
limpar sua casa. Cláudio convi-
da Téo para jantar em sua casa.
Xana ouve Lorraine marcando
um encontro com Érika. Maria
Marta surpreende Cristina.
Jurema e Reginaldo riem de
Cora. José Alfredo pensa em
sua lista de suspeitos. Maurílio
descobre que Josué está na
casa de Maria Ísis.

Quarta-feira  – Josué acredi-
ta que José Alfredo tenha que
mudar de esconderijo. Cora ouve
Cristina falando com o pai.
Silviano desconfia de Téo e Ma-
ria Marta marca um encontro com
o blogueiro. Xana suspeita de
que Lorraine esteja esconden-
do algo. Bruna ouve uma ligação
entre Danielle e Maurílio. Vicente
fica incomodado com a ligação
de Maria Clara. Reginaldo pen-
sa em Cora. Cristina se encon-
tra com José Alfredo e não per-
cebe que é seguida por Cora.
Maria Clara avisa a Vicente que
vai à festa de Cristina. Helena
cobra uma atitude de Orville.
Cristina se encontra com José
Alfredo. Cora bate à porta de
Maria Ísis e beija José Alfredo.

Quinta-feira – Cora enfrenta
José Alfredo. Maria Ísis discute
com Cora. Maria Ísis liga para
Josué. Cora faz uma proposta
para o Comendador. Cora tira
uma foto de José Alfredo para
provar que ele está vivo. Capan-
gas em busca do Comendador
invadem o apartamento de Ma-
ria Ísis e amordaçam Batista e
Cora. Kelly liga para Maria Ísis
para contar o que houve em seu
apartamento. José Alfredo des-
confia que Fabrício Melgaço

mandou os capangas para a
casa de Maria Ísis. Começa a
formatura de Cristina. Cora se
dá conta de que o seu celular foi
roubado pelos capangas. O lí-
der do bando que invadiu o apar-
tamento liga para Fabrício e
fala sobre a foto que está no
celular roubado. Reginaldo e
Jurema exigem que Cora con-
tinue com os seus afazeres
domésticos. Maurílio recebe o
celular de Cora de um desco-
nhecido e vê a foto do
Comendador. Cristina presta
uma homenagem a seu pai em
sua formatura. Antoninho su-
gere que José Alfredo se es-
conda no barracão da escola.
Cristina dança com Vicente.
Maria Marta se encontra com
Téo. Maria Clara vê Cristina e
Vicente quase se beijando.

Sexta-feira – Maria Clara se
incomoda com a proximidade
entre Cristina e Vicente. Maria
Marta conversa com Téo Perei-
ra. Clara dá um ultimato em
Vicente. Magnólia sente falta de
Robertão e Maria Ísis. Beatriz
convida Maria Ísis para jantar em
sua casa. José Alfredo e Josué
ajudam nos preparativos para o
desfile de carnaval. Téo Pereira
pergunta a Maria Marta o nome
de seu primeiro marido e ela
responde. Maria Marta aconse-
lha Maria Clara sobre a relação
dela com Vicente. Lorraine en-
trega o álbum de Silviano para
Érika.  José Alfredo e Antoninho
conversam. Maria Marta
tranquiliza Silviano. Maria Clara
e Vicente fazem as pazes.
Lorraine pede um favor a Xana.
Maria Marta vai ao jantar na casa
de Cláudio e vê o carro de Josué.

Sábado  – Maurílio vê Maria
Marta entrando na casa de Cláu-
dio. Cláudio apresenta Maria
Ísis para dois casais de ami-
gos. Téo Pereira chega à casa
de Cláudio. Ismael questiona
Lorraine sobre o dinheiro que
ela recebeu. Cristina e
Antoninho conversam sobre o
novo esconderijo de José
Alfredo. Maurílio observa de lon-
ge a movimentação na casa de
Cláudio e Beatriz. Maria Clara e
Vicente conversam sobre o jan-
tar em homenagem à Magnólia
e Severo. José Pedro se revolta
com o fato de Maria Marta ter ido
ao jantar na casa de Cláudio.
Du pede para João Lucas con-
versar com José Alfredo. Érika
pensa no que descobriu sobre
Silviano e Maria Marta. Maria
Ísis e Magnólia fazem as pa-
zes. Brigel segue o carro de
Josué. Maria Marta pega um
táxi para Santa Teresa. Maria
Ísis chega ao barracão da Uni-
dos de Santa Teresa e encon-
tra José Alfredo. Maria Marta
enfrenta Antoninho.

Laura se surpreende ao ver
Caíque e Samantha se beijando.

Sandra insinua para Luísa que
pode ter descoberto o segredo
de Carlota.


