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• Começaram na Bandei-
rantes, na última semana, os
trabalhos de gravação do
“CQC 2015”. O programa de-
verá voltar ao ar bastante
reformulado, a partir de 9 de
março.

• O cantor MC Gui gravou
participação na novela
“Chiquititas”, do SBT, ainda
sem data fechada para exibi-
ção. Ele fará parte da trama por
um período, em diversas ce-
nas.

• O Ministério da Justiça in-
forma a classificação indicativa
do novo programa de Gugu
Liberato na Record: Livre. A atra-
ção será exibida na faixa das 22
horas, em fevereiro.

• Após passagens por SBT
e Record, o apresentador Yudi
Tamashiro agora se dedica
ao mercado da música. Inves-
tiu mais de um milhão na mon-
tagem de uma produtora.

• A Globo não trabalha com
uma data definitiva para en-
cerrar “Boogie Oogie”. Mas são

mínimas as chances desta
novela se estender além da
primeira quinzena de março.

• “Chiquititas”, novela do
SBT, ganhou mais dez capítu-
los. Até para os profissionais
do SBT torna-se complicado
cravar uma data para o encer-
ramento desta produção.

• Deve-se destacar a qua-
lidade das chamadas de “Fe-
lizes para sempre” na Globo.
São muito bem feitas e des-
pertam a atenção dos
telespectadores para esta
minissérie.

• Aí tem...Leleco Barbosa,
filho do Chacrinha, esteve na
Rede TV! em reunião com o
João Kleber, que sempre foi
considerado um dos melho-
res imitadores do pai dele.

• Com foco no Carnaval,
Sabrina Sato não mostra
pressa para retornar ao tra-
balho na Record. Mesmo por-
que está com uma boa frente
de gravações do seu progra-
ma.

Nova aposta
Em uma triangular que en-

volve a Globo e a Confedera-
ção Brasileira de Vôlei (CBV), a
Bandeirantes está muito próxi-
ma de fechar acordo para trans-
mitir as principais competições
do vôlei masculino e feminino
do Brasil. A conversa, é bom
que se diga, também inclui os
jogos da Liga Mundial dos ho-
mens e o Grand Prix das mu-
lheres. Na Bandeirantes, após
pesquisas, sua direção con-
cluiu que uma programação
esportiva de qualidade aos
sábados, na faixa da tarde, é o
que melhor poderá atender o
seu telespectador. E o vôlei é a
modalidade que, depois do
futebol, encontra melhor
receptividade junto ao público.

Você decide
O SBT acabou de gravar

testes com cinco jovens ato-
res, para completar o elenco
da novela “Cúmplices de um
resgate”. Todo este material foi
encaminhado para Orlando e
será assistido pela autora Iris
Abravanel. Caberá a ela fazer a
escolha daquele que formará
dupla com Juliana Baroni.

Só o básico

Em “I Love Paraisópolis”,
próxima novela na faixa das
sete da noite, a personagem
de Bruna Marquezine (foto de
Reinaldo Marques) irá recorrer

a uma técnica de lutas, a krav-
maga, quando houver a neces-
sidade de fazer a segurança de
duas crianças. Mas as cenas de
luta não serão o ponto forte da
personagem, até porque, cá
entre nós, não têm a menor gra-
ça. Ou até tem, com o Jackie
Chan. Mais ou menos, também.
A novela, escrita por Alcides No-
gueira e Mário Teixeira, irá estre-
ar dia 11 de maio, na Globo.

Última forma
A Rede TV! decidiu ampliar o

seu trabalho de cobertura do pró-
ximo carnaval. Aquele conheci-
do esquema dos bastidores será
mantido, mas também haverá
uma participação bem efetiva do
departamento de jornalismo. Um
dos diferenciais da cobertura do
carnaval da Rede TV!, será o
quadro “Carnaval pelo Mundo”,
que terá a participação dos seus
correspondentes internacio-
nais. Aqui no Brasil, como foco
principal, a transmissão dos prin-
cipais blocos de rua, em São
Paulo, Rio e outras grandes ca-
pitais.

Superstar

Fernanda Lima (foto) e André
Marques são os únicos, por en-
quanto, confirmados para o pró-
ximo “Superstar”, na Globo.
Fernanda Paes Leme não e os
jurados também não. Aliás, no
caso deles, o diretor Boninho
ainda depende de uma conver-

sa com a dona dos direitos.
Ficou assim

Ainda em tempo de férias no
SBT e se dedicando ao seu pri-
meiro filho, Pedro, Patrícia
Abravanel já tem decidido sua
volta ao comando do programa
“Máquina da Fama”. Mais uma
vez, em esquema de temporada
na emissora. E logo depois do
“Máquina da Fama”, o SBT irá
estrear a segunda temporada
do “Esse Artista Sou Eu”. Os
entendimentos para a produção
de uma nova edição estão adi-
antados.

BBB folia
A Globo, uma vez mais, terá

sua edição especial de Carna-
val para o Big Brother Brasil,
marcada para 15 de fevereiro.
Porém, como a ordem é evitar ao
máximo o contato externo, tudo
indica que não haverá “saidinha”
de brothers para as escolas ca-
riocas.

No Chile

A atriz Denise Del Vecchio
(foto de Munir Chatack) é clicada
durante um intervalo nas grava-
ções da novela “Os Dez Manda-
mentos”, da Record, em
Atacama, no Chile. Ela visita esta
região pela segunda vez, onde
também gravou a minissérie
“José do Egito”. Na produção, faz
Joquebede, a mãe de Moisés,
vivido por Guilherme Winter.

Simplificado
A mudança de título do hu-

morístico “Zorra Total”, sugerida
pela nova equipe, encontrou for-

te resistência no comando da
Globo, por se tratar de uma mar-
ca já consagrada. Mas poderá
acontecer, no entanto, um pe-
queno ajuste no nome. E ficar
somente “Zorra”. É isso que está
sendo discutido agora.

Grade
O lançamento da nova grade

de programação da Record vai
mesmo acontecer dia 5 de feve-
reiro, às onze da manhã, na sua
sede em São Paulo. Estarão
presentes ao evento as princi-
pais estrelas do jornalismo e
entretenimento da casa, como
Marcelo Rezende, Celso Freitas,
Gugu, Sabrina e César Filho,
dentre outros. Nos bastidores
da Record, fala-se também que
sua direção fará um anúncio
especial durante o lançamento
da nova programação. Xuxa?
Façam suas apostas!

Elenco

Maria Manoella (foto de Alex
Carvalho) também fará parte do
elenco de “Sete Vidas”, a subs-
tituta de “Boogie Oogie”, na faixa
das 18 horas da TV Globo. Bran-
ca, sua personagem, é definida
como fútil e consumista.

Olha essa
No site do “Hoje em Dia”,

página oficial do programa, a
Record anunciou Elaine Mickely
como apresentadora do reality
“Power Couple”. Só uma coisa: a
Elaine não tem, pelo menos até
agora, nada assinado com a
Record. Até prova em contrário,
ela é contratada da Globo.

Segunda-feira  – Carlota
descobre que Ágata é delega-
da. Luísa afirma a Ricardo que
Sandra não esquecerá o segre-
do de Carlota. Rafael desconfia
de Ágata. Vitória diz a Pedro que
vai separar Sandra de Rafael.
Gustavo questiona Cartola so-
bre Ivan. Vicente beija Madalena.
Cristina escolhe um vestido
para o casamento de Daniele e
Rodrigo. Célia consegue uma
passagem para Paulo voltar
para o Brasil. Carlota se enfure-
ce com a possibilidade de
Cristina aparecer na festa do
casamento. Vitória teme que
Paulo invada a festa de Daniele
e Rodrigo. Madalena fica en-
cantada com Solange.
Fernando discute com Cristina.
Fernando dá um presente para
Carlota. Susana se surpreende
ao ver Cristina arrumada para o
casamento.

Segunda-feira  – Aurélia con-
ta a Heitor que viu Oscar bater
em Suzana e convence o rapaz
a interromper a investigação
sobre o desaparecimento do
pai. Heitor pede perdão a
Suzana. Laura briga com
Samantha. Caíque avisa a
Samantha que nenhuma mu-
lher ocupará o lugar de Laura
em sua vida. Israel volta ao hos-
pital para trabalhar como clíni-
co-geral. Marcos manda
Vanessa não marcar nenhum
paciente para Israel. Azeitona
consegue visualizar Morgana no
quarto de Samantha e se as-
susta. Scarlett vê Afeganistão

Segunda-feira – José Alfredo
foge ao ouvir Antoninho falando
com Maria Marta, que implora
para ver o ex-marido. Maurílio
persegue José Alfredo. Cristina
afirma para Elivaldo que o pai
conseguirá resgatar seu dinhei-
ro. Maria Marta flagra Maurílio
com sua arma. Lorraine tenta
encontrar o cheque que Ismael
escondeu. Érika guarda o álbum
com as fotos de Maria Marta e
Silviano. João Lucas decide ir
atrás de José Alfredo. Reginaldo
e Jurema acordam Cora e a obri-
gam a trabalhar. Magnólia en-
contra o álbum de fotos de Maria
Marta e Silviano. Maria Marta
denuncia José Alfredo. Magnólia
e Ismael chegam juntos à casa
de Téo. José Alfredo é preso.

Terça-feira  – José Alfredo é
aplaudido pelos componentes
da escola de samba. Maurílio
procura por Maria Marta. Maria
Marta sofre por ter denunciado
José Alfredo. Magnólia conta para
Téo que Silviano foi casado com
Maria Marta. João Lucas se sur-
preende ao saber que José
Alfredo mudou o seu esconderi-
jo. Cristina avisa a Maria Marta
que José Alfredo foi preso e Cora
se desespera. Maria Marta anun-
cia para Téo que seu ex-marido
está preso. Maurílio é expulso da
sala de reuniões. O delegado
Rodrigo pede para José Alfredo
explicar sua suposta morte.

Quarta-feira  – Cristina afir-
ma aos irmãos que José Alfredo
irá recuperar o dinheiro rouba-
do. Maria Clara e José Pedro
ficam indignados com Cristina.
Cora implora para Jurema e
Reginaldo lhe concederem uma
folga. Danielle tenta avisar a
Maurílio que José Alfredo está
vivo. José Alfredo inicia seu de-
poimento para o delegado. Téo
tenta confirmar com Maria Marta
se Silviano foi seu primeiro ma-
rido. Magnólia fica encantada
com a matéria que Téo escreve
sobre ela. Maria Marta implora
para Rodrigo deixá-la falar com
José Alfredo. João Lucas defen-
de Cristina. Maria Marta se en-
contra com José Alfredo.

Quinta-feira – José Alfredo
questiona Maria Marta. Maria

Terça-feira  – Susana discu-
te com Cristina. Madalena pede
para Carlota não atrapalhar o
casamento de seus netos. Má-
rio leva Daniele para a mansão.
Rafael descobre que Paulo che-
gará de viagem e Sandra tem
uma ideia para tentar impedi-lo
de invadir a mansão atrás de
Vitória. Fernando procura por
Carlota. Beatriz vai falar com
Paulo. Beto e Solange se bei-
jam. Serginho decide ir à casa
de Alessandra. Vitória pede para
Sebastiana afastar Leonor de
Elísio. Carlota prepara uma ar-
madilha para Daniele, após ser
expulsa da festa de casamento.
Sandra e Rafael convencem Vi-
tória a se encontrar com Paulo.
Carlota ironiza Daniele. Cristina
chega à mansão no momento
em que Rafael e Vitória se pre-
param para encontrar Paulo.

Quarta-feira  – Vitória e Rafael
vão para a casa de Paulo. Sandra
cuida de Daniele. Daniele culpa
Carlota pela confusão em seu
casamento e Madalena pensa
em expulsá-la da mansão. Pau-
lo decide ir atrás de Vitória e
Sandra se preocupa. Alessandra
e Otávio se encontram.
Alessandra mente para
Serginho. Solange substitui Vi-
tória ao lado de Beto no altar.
Vitória briga com Paulo. Daniele
e Rodrigo se casam. Cristina
afirma a Susana que Fernando
não voltará para a mansão.

Madalena diz a Fernando que
expulsará Carlota de sua casa.
Carlota beija Fernando.

Quinta-feira  – Carlota pede
para Fernando voltar para a
mansão. Beto implora que
Madalena não expulse sua mãe
de casa. Fernando prende
Cristina dentro de casa. Carlota
manda Beto apressar o golpe
contra a Vip Turismo. Daniele e
Rodrigo partem em lua-de-mel.
Sandra e Rafael pensam em seu
casamento. Vitória se recusa a
demitir Diana. Madalena aceita
namorar Vicente. Vitória decide
ajudar Otávio a conquistar
Alessandra. Cristina afirma a
Diana que se vingará de
Fernando. Augusta recebe uma
notificação para a audiência de
despejo. Fernando procura os
diamantes nos pertences de
Carlota. Susana exige que
Carlota lhe dê um diamante para
que não revele a Fernando so-
bre o golpe na Vip Turismo.

Sexta-feira – Fernando pede
para Susana revelar o que sabe
sobre Carlota. Vivian conta para
Pedro sobre a audiência de des-
pejo e ele tem uma ideia para
tentar resolver o problema.
Sandra pega com Madalena o
contato do lapidador de joias da
Boate Vogue. Carlota é assalta-
da. Cláudia tenta descobrir de
quem Alessandra gosta. Carlota

entrega o diamante para
Susana. Gilda suspeita de que
esteja grávida. Vitória tem uma
ideia para ajudar Beatriz a recon-
quistar Elísio. Pedro é demitido.
Susana mostra o diamante para
Fernando. Pedro afirma a Vitória
que sabe como separar Sandra
e Rafael.

Sábado  – Pedro e Vitória dis-
cutem. Vitória arma um plano
para que Pedro consiga tirar o
brevê de piloto. Pedro mente
para Ricardo e diz que quer ser
mecânico de aviões. Sandra diz
a Tadeu que fica apreensiva
quando Rafael voa. Celia diz a
Artur que é uma má ideia ele
comprar a parte de Susana na
Star Trip. Susana fala aos sóci-
os que precisará se ausentar
da agência de turismo e Mário
diz que Gilda pode estar grávi-
da. Artur diz a Susana que quer
comprar sua parte da empresa.
Vicente e Madalena conversam
sobre a situação de Augusta.
Ricardo questiona as escolhas
de Pedro, mas decide ajudá-lo.
Madalena diz a Fernando que
não aguenta mais Carlota e dá
um ultimato.  Bia diz a Vitória
que não quer ser gerente da
boutique. Gilda afirma a Mario
que está grávida. Augusta en-
caixota suas coisas. Fernando
diz a Madalena que Carlota tem
um segredo.

cozinhando de olho fechado e
tenta acordá-lo. Castilho con-
fronta Salvador.

Terça-feira – Caíque avisa à
família de Afeganistão que há
dois espíritos lutando pelo cor-
po do primo. Maria Inês se sur-
preende ao ver Sueli em sua
casa. Caíque e Castilho conse-
guem fazer com que Salvador
deixe a casa de Afeganistão.
Samantha não acredita quando
Azeitona diz que a voz que escuta
aparenta ser má. Fernando indi-
ca Adriana para cuidar do ema-
grecimento de Bia e Laura fica
surpresa ao perceber que a
médica também sabia o nome
de sua irmã. Marcos rasga o
contrato de patrocínio de Gustavo
e o expulsa de sua casa. Adriana
se oferece para pagar o trata-
mento de Bia. Laura aconselha
Bia a não contar a Vicente que
Adriana cuidará dela. Aurélia fica
chocada quando Sueli diz que
não quer sua presença no jantar
de noivado. Marcos anuncia que
se casará com Sueli.

Quarta-feira  – Laura e Itália
estranham o noivado de Marcos

e Sueli. Vicente repreende
Gustavo por destratar Bia.
Samantha convence Caíque a
acompanhá-la como seu namo-
rado ao jantar de Marcos. Vicente
avisa a Gustavo que ele terá que
contribuir com as despesas da
casa. Úrsula pede desculpas a
Laura. Azeitona diz a Afeganistão
que consegue ver espíritos.
Laura finge que vai a São Paulo
e se oferece para levar Tina para
ver a tia. Manuel pede que Laura
tire uma foto de Tina com Con-
ceição para comprovar a exis-
tência da tia.

Quinta-feira  – Azeitona pede
que Afeganistão o ajude a afas-
tar os espíritos. Tina é obrigada
por Manuel a ir para São Paulo
com Laura. Morgana incorpora
em Samantha durante a coletiva
com jornalistas, dando
premonições para comprovar a
mediunidade da vidente. Gaby
comenta com Suzana e Heitor
que está apaixonada por Emer-
son. Heitor avisa à mãe que re-
tirou a queixa sobre o desapare-
cimento do pai. Itália pergunta à
Débora se foi ela quem gravou o
vídeo com César. Laura surpre-
ende Tina saindo de um prédio
em São Paulo.

Sexta-feira  – Tina acusa
Laura de perseguição. Itália bri-
ga com Débora depois que a
menina confessa que gravou seu
vídeo com César. Marcos se re-
cusa a abrir uma ala no hospital
para Caíque atender pessoas
carentes. Caíque decide consul-
tar os acionistas sobre a ala que
quer fundar no hospital. Tina in-
venta para Laura que faz faxina
para ajudar nas despesas da
casa. Scarlett confessa a Adriana
que ainda é apaixonada por
Ricardo. Laura diz a Bia que a tia
de Tina faleceu há 20 anos.

Sábado  – Laura comenta
com Bia sobre a desconfiança
de que Tina trabalha em um
bordel. Vicente avisa a Laura que
inscreverá Bia no concurso Ga-
rota Celebrar. Gustavo ridiculari-
za Bia ao saber que o avô irá
inscrevê-la no concurso. Gaby e
Liz convencem Bia a participar
do concurso. Nicolas fica fasci-
nado com a beleza de Gaby.
Afeganistão e Azeitona resolvem
voltar ao casarão para procurar
os espíritos. Afeganistão pede
ajuda a Caíque para resgatar
Azeitona do casarão. Caíque e
Afeganistão veem uma luz so-
brenatural dentro da casa.

Marta agradece Josué. Téo Pe-
reira conta a Maurílio que
Silviano é ex-marido de Maria
Marta. Reginaldo deita na cama
de Cora e a assusta. Cora en-
frenta Reginaldo. Maurílio vai ao
apartamento de Téo Pereira.
Maria Marta vê, de longe, José
Alfredo sendo transferido da de-
legacia. Maurílio e Téo conver-
sam. Maurílio chantageia Maria
Marta. Cristina e Antoninho con-
versam. Maria Clara e Amanda
falam sobre Léo. José Pedro,
João Lucas e Maria Clara falam
sobre o pai. Elivaldo encontra
Cristina na joalheria Império.
Cora conversa com um policial.
Cristina e Elivaldo consolam
Cora. José Alfredo recebe um
bilhete misterioso.

Sexta-feira – Cora reúne a
família. Otoniel desabafa com
Orville e Manoel. Cora reza an-
tes de dormir. Silviano e Maria
Marta conversam e Maria Clara
escuta atrás da porta. José
Pedro e Maria Clara falam so-
bre Silviano. Maria Clara rece-
be uma ligação e desliga.
Felipe liga para Cláudio. Beatriz
marca um encontro com Enrico.
Téo Pereira esnoba Magnólia.
Leonardo e Etevaldo jantam
juntos. Enrico vai ao Vicente’s e
cria confusão. Maria Marta en-
trega uma encomenda a
Josué. Orville pede ajuda à
Helena. Cristina e Maurílio dis-
cutem. José Alfredo faz uma
ligação.

Sábado  – José Alfredo liga
para Merival. Cora é aconse-
lhada pela advogada. Otoniel é
amparado por Xana. Maria Mar-
ta alerta Cristina sobre Maurílio.
Magnólia liga para Téo. Érika
reclama com Robertão da sua
família. Magnólia vai atrás de
Maurílio. Cláudio conversa com
Beatriz sobre Enrico e eles de-
cidem pedir ajuda de Bianca.
Maria Clara questiona Silviano
sobre seu passado com Maria
Marta. Maria Clara avisa a João
Lucas que Maria Marta escon-
de algum segredo relacionado
a Silviano. Maurílio chama aten-
ção de Marisa sobre o relatório
da joalheria Império. Maria Mar-
ta questiona Maurílio sobre o
álbum, e Ismael ouve a conver-
sa escondido. Cláudio procura
por Felipe. Etevaldo procura
Leonardo. Cláudio e Enrico dis-
cutem. Helena avisa a Salva-
dor que conseguiu uma gale-
ria para ele expor seus traba-
lhos. Maria Marta conta a
Silviano que conseguiu seu
álbum de volta. Maria Clara in-
terroga a mãe sobre seu pas-
sado com Silviano e vê o ál-
bum. Danielle procura Maurílio.
A família de José Alfredo aguar-
da a liberação do comendador
da cadeia.

Maria Marta conta a Silviano que
conseguiu seu álbum de volta.

Madalena diz a Fernando que
não aguenta mais Carlota e dá
um ultimato.

Caíque e Afeganistão veem uma
luz sobrenatural dentro da
casa.


