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• Marília Gabriela vai continu-
ar apresentando o “De frente com
Gabi”, no SBT, até o final de feve-
reiro. Isso porque inda existem
vários programas inéditos gra-
vados.

• Rodolpho Gamberini este-
ve na Rede TV! em reunião com
Franz Vacek, do Jornalismo e
Esporte. O jornalista tem a pre-
tensão de apresentar um pro-
grama de debates.

• A Globo estreia a segunda
temporada do programa “Tá no
Ar” dia 12 de fevereiro. Paralelo a
isso, se prepara para lançar no
mercado a primeira temporada
em DVD.

• Existe uma grande torcida
no Fox Sports para que o narrador
Nivaldo Prieto possa vir a integrar
o time da emissora. Prieto deixou
a TV Bandeirantes no final de
2014.

• Já foram muito melhores
as relações do Marcelo
Rezende com a Record. Nem
ele, nem ninguém, fala nada,
mas é certo tem alguma coisa
pegando nesse circuito.

• Ana Paula Padrão tem
utilizado suas mídias sociais
para reforçar a volta do progra-
ma “MasterChef”, pela Bandei-
rantes. Esta atração retornará
ao ar a partir de maio.

• A dramaturgia da Record
tem nas mãos um projeto de
série, baseado no “Manual Prá-
tico da Melhor Idade”, escrito
por Renê Belmonte. Será devi-
damente avaliado.

• Téo José vai reforçar a
equipe da Bandeirantes no car-
naval. Já está preparado para
isso. A princípio, o narrador
estará encarregado das pra-
ças de Vitória e Recife.

Programa do Caco
A nova temporada do “Pro-

fissão Repórter”, sob o coman-
do de Caco Barcellos, e agora
mais cedo na grade da TV Glo-
bo, começará dia 10 de feve-
reiro e irá até 30 de junho,
quando sofrerá uma interrup-
ção por causa de “Verdades
Secretas”, de Walcyr Carras-
co. Algo que irá valer até a nova
novela das 23 horas chegar ao
fim, porque depois o “Profis-
são” voltará a ser exibido nor-
malmente.

Castigo do monstro
Está em produção para o

novo programa do Gugu
Liberato, na Record, um qua-
dro em que atores e cantores
deverão se fantasiar de mons-
tro. A brincadeira envolverá a
participação do público em
casa, que terá que adivinhar
quem é essa pessoa.

Mudou a cor
Após “Em Família”, Maria

Eduarda Carvalho (foto de Alex
Carvalho) retorna às novelas
da Globo no elenco de ”Sete
Vidas”, a próxima das 18 ho-
ras. Sua personagem é a
irreverente Laila. Por causa da
novela, a atriz ficou loira.

Terceirizado
A direção da Record, em

sua nova linha de conduta, pro-
cura terceirizar praticamente
todos os seus trabalhos, in-
clusive boa parte da produção.
Pouca coisa deve sobrar além
do jornalismo. A próxima “Fa-
zenda”, por exemplo, será in-
teiramente feita por uma pro-
dutora de fora. A Floresta é a
mais cotada. Apenas o diretor
Rodrigo Carelli, funcionando
como um olho da Record, será
mantido.

Pessimismo
Na Bandeirantes existe

pessimismo em relação ao
novo “CQC”. A maioria acredi-

ta que as chances de dar certo
são muito remotas. Mesmo as-
sim, os que respondem pelo
programa, liderados pelo Diego
Barredo, passaram a última se-
mana promovendo reuniões,
para definir o esquema da pró-
xima temporada. A ideia é
reformular de 80% a 90% da
atração.

Dançarina
A atriz Day Mesquita (foto de

Munir Chatack), ex-Globo, vive-
rá a dançarina Yunet na primei-
ra fase de “Os Dez Mandamen-
tos”, nova novela da Record. Na
segunda fase, Adriana
Garambone assumirá sua per-
sonagem.

Faz por merecer
Graças ao seu bom desem-

penho, sempre correto em to-
das as cenas, Aguinaldo Silva
resolveu aumentar a participa-
ção do ator Roberto Pirilo na
novela global “Império”. É o caso
típico de quem se valeu bem da
oportunidade oferecida. O per-
sonagem Merival, advogado in-
terpretado pelo Pirilo, ganhará
uma importância ainda maior
nos próximos capítulos.

Bárbara é um nome
O elenco da novela “Escrava

Mãe” será enxuto, pouco mais
de trinta personagens. A Record
e a produtora Casablanca irão
priorizar, na sua escalação, ato-
res que moram em São Paulo
para minimizar custos, além de
outros que são do banco de
elenco da própria emissora.
Bárbara Borges já é um nome
dado como certo.

Repaginada
Além do resgate de bons

valores como Cissa Guimarães
e Miguel Falabella, que irão se
juntar ao time atual, o “Vídeo
Show” também receberá inves-
timentos em outras áreas. O
programa global ganhará no-
vos logotipo e vinhetas.

Segunda-feira – Fernando
pede para Madalena deixar
Carlota na mansão até o julga-
mento de Susana. Vitória mos-
tra a boutique para Beatriz.
Fernando questiona Vitória
sobre o Corvo. Leonor se atra-
palha com as tarefas domésti-
cas. Madalena confirma que
Augusta terá que deixar sua
casa. Sandra encontra Ágata
na delegacia. Otávio impressi-
ona Alessandra com seus pas-
sos de dança. Mário apoia a
gravidez de Gilda. Sandra per-
gunta para Gustavo sobre o
Corvo. Artur pensa em comprar
a parte de Susana na Star Trip.
Diana acredita que não pode
ter filhos. Sandra recebe uma
nova revista de Ágata e consta-
ta que Carlota pode ser a res-
ponsável pelos atropelamen-
tos de Ivan, Odete, Júlia e

Segunda-feira  – Cristina im-
pede Cora de falar com José
Alfredo. Josué ouve Merival se
declarar para Maria Marta. Maria
Marta chora ao ver Maria Ísis com
José Alfredo. Noely se apresen-
ta para Magnólia como uma fã e
consegue um emprego com ela.
Carmem desconfia de Orville.
José Alfredo acredita que Merival
possa ser um de seus inimigos.
Maurílio instala uma câmera na
sala de José Alfredo. Silviano se
recusa a sentar-se à mesa com
a família de Maria Marta e todos
estranham. Leonardo ouve
Felipe ameaçar Enrico e avisa a
Cláudio. José Alfredo leva Maria
Ísis para seu quarto na mansão.
Érika e Robertão se assustam
com Noely. Cora questiona
Cristina sobre a festa em home-
nagem ao Comendador. Cláu-
dio é ferido por Felipe no lugar de
Enrico. José Alfredo conversa
com Merival.

Terça-feira  – Maurílio assis-
te à discussão entre Merival e
José Alfredo. Felipe foge e Xana
cuida de Cláudio. Josué tenta
convencer José Alfredo de que
Maria Marta pode estar envolvida
com Merival. Maria Ísis enfrenta
Maria Marta. Enrico avisa a Beatriz
sobre o atentado e Leonardo
tenta tranquilizá-la. José Alfredo
humilha Maria Marta. Leonardo
leva Enrico para o hospital. Maria
Clara vê Maria Marta e Silviano
dançando juntos. Orville confes-
sa a Jonas que não quer mais
explorar Salvador. Cláudio é ope-
rado e Leonardo conforta Beatriz.
Maria Clara e João Lucas desco-
brem que Silviano já foi casado.
Marilda vai à casa de Xana à
procura de Luciano. Carmem
denuncia Salvador. Beatriz inti-
ma Enrico a doar sangue para
Cláudio. José Alfredo encontra
Maurílio sentado em sua sala na
joalheria Império.

Quarta-feira  – José Alfredo
discute com Maurílio e Danielle
fica intrigada. Enrico foge do
hospital e Vicente tenta falar com
ele. Magnólia instrui Noely e
Severo observa a moça. Pietro
conta para Téo sobre o atentado
contra Cláudio. Jonas e Carmem
se unem contra Orville. Cora se
oferece para falar sobre o pas-
sado de José Alfredo e Téo fica
animado. Maria Clara encontra
Enrico e avisa a Beatriz. Cora
pede que Téo a ajude a ter um
encontro com José Alfredo.
Tuane pede para desfilar da
escola de samba. Beatriz dá um
ultimato em Enrico. José Alfredo
demite José Pedro.

Quinta-feira  – Maria Marta
não aceita a demissão de José
Pedro. Beatriz cobra novamente
uma resposta de Enrico.
Amanda conversa com José
Pedro. José Pedro enfrenta José

Segunda-feira  – Caíque
entra na casa assombrada à
procura de Azeitona. César
demonstra a Suzana que gos-
taria de ser uma pessoa me-
lhor. Caíque se assusta ao dar
de cara com Ana Dirce e Meire
na mansão. Marcos diz a Laura
que a ama e que o casamento
com Sueli é para esquecê-la.
Bia se revolta com a forma com
que Gustavo fala com Vicente.
Gustavo decide sair de casa.
Caíque e Azeitona comentam
que Ana Dirce e Meire não são
fantasmas, mas Caíque estra-
nha o fato delas ficarem escon-

Alfredo. Maria Clara e Cristina
discutem. Enrico conversa
com Beatriz sobre Cláudio e
ela se emociona. Maria Clara
conversa com Amanda sobre
Silviano. Cora conversa com
Téo. Antônio vai ao salão da
Xana. Xana e Luciano se en-
contram. Cora e Téo vão à joa-
lheria Império. Helena e Orville
conversam sobre Salvador.
Antônio se declara para Naná.
Silviano avisa a Maria Marta que
José Pedro saiu de casa.
Danielle debocha de José
Pedro. Maria Clara diz que vai
dormir na casa de Xana. Cora
faz uma revelação sobre Maria
Marta para José Alfredo. 

Sexta-feira – José Alfredo
custa acreditar no que Cora
disse a ele. José Pedro e
Amanda conversam ao telefo-
ne. Danielle questiona Maurílio
e ele liga para o seu comparsa
misterioso. Cristina consola
Xana. José Alfredo pensa no
que Cora disse e conversa com
Josué. Magnólia visita Maria
Ísis. Marta mostra fotos do ál-
bum a Silviano. José Alfredo e
Maria Ísis vão à casa de
Magnólia. Ismael pede para
Lorraine rasgar o cheque que
recebeu de Érika. Amanda visi-
ta José Pedro no hotel. Elivaldo
fala para a família que vai fazer
vestibular. Magnólia conversa
com José Alfredo e Érika. Xana
diz a Naná o motivo pelo qual
está triste. Helena ameaça
Jonas. Leonardo e Amanda es-
colhem um veículo para o ne-
gócio deles. Beatriz se declara
para Cláudio. Juliana e Xênia
se estranham. José Alfredo en-
frenta Maria Marta.

Sábado  – José Alfredo co-
bra explicações de Maria Marta
sobre seu casamento com
Silviano. Du conversa com João
Lucas. Antoninho convida José
Alfredo para desfilar na escola
União de Santa Tereza. Silviano
chora olhando foto de seu casa-
mento com Maria Marta. Josué
e José Alfredo procuram álbum
que Maurílio deu para Maria
Marta. Magnólia decide comprar
um camarote para o carnaval.
Érika parabeniza Téo por su-
cesso da campanha de doação
de sangue para Cláudio. Xênia
arma plano para boicotar fanta-
sia de Juju. Xana e Naná levam
Luciano para casa de acolhi-
mento. Maria Marta conta para
Maria Clara que José Alfredo
descobriu seu segredo com
Silviano. Naná conta para Xana
que quer casar com Antônio
para adotar Luciano e Xana fica
decepcionada. Maria Isis, Antô-
nio e Vicente visitam Cláudio no
hospital. Maria Clara vê José
Pedro conversando com Merival.
Téo Pereira recebe flores.

Renan Fischer.
Terça-feira  – Rafael tenta

tranquilizar Sandra. Carlota hu-
milha Vitória e Beto tenta
defendê-la. Pedro avisa a
Augusta que fará um curso para
aprender mecânica de avião.
Vitória pede para Homero mar-
car um encontro com o Corvo.
Sandra dá um ultimato em
Vicente por causa de Pedro.
Beatriz encontra Cláudia e Otá-
vio. Leonor leva Sebastiana para
ajudar nas tarefas domésticas e
Elísio não gosta. Gilda se preo-
cupa com a gravidez e Rafael
sugere que Mário se mude para
a casa da Urca. Paulo apoia
Diana. Wilson marca um encon-
tro de Vitória com o Corvo, mas
Carlota aparece na igreja.

Quarta-feira  – Carlota impe-
de Vitória de falar com o Corvo.
Sandra e Rafael conversam so-
bre o curso de Pedro. Augusta se
anima para fazer o almoço de
Vicente. Pedro se destaca nas
aulas do curso de mecânica.
Elísio não deixa Beatriz entrar
em casa. Diana vê Paulo conso-
lando Beatriz e discute com o
marido. Vitória conta para
Fernando que Carlota não dei-
xou que ela falasse com o Corvo.
Ágata manda Homero dar um
recado para Vitória. Cristina pro-
cura o diamante de Susana.
Beatriz enfrenta Elísio. Vitória se
encontra com Corvo novamente.

Cristina ameaça ficar com o dia-
mante de Susana se Fernando
não voltar para ela.

Quinta-feira  – Susana exige
que Cristina devolva seu diaman-
te. Carlota tenta descobrir o que
Vitória falou com Corvo. Pedro
fica furioso ao saber que Sandra
viajará com Rafael. Carlota afir-
ma a Homero que Sandra será a
próxima vítima do Corvo. Solan-
ge tenta convencer Beto a enga-
nar Carlota. Luísa pede para o
marido fazer uma auditoria na
Vip Turismo. Rodrigo e Daniele
voltam de viagem e Gilda conta
que está grávida. Artur decide
hipotecar a casa para comprar a
parte de Susana na Star Trip.
Otávio briga com Serginho por
causa de Alessandra e Artur pro-
íbe a filha de namorar. Rafael
salva Sandra de ser atropelada
e persegue o motorista.

Sexta-feira  – O motorista do
carro que atropelou Sandra foge
antes de Rafael ver o seu rosto.
Vitória fica transtornada ao sa-
ber que Rafael salvou Sandra de
um atropelamento e tenta en-
contrar Carlota. Susana pede
que Tadeu seja seu advogado.
Sandra fala para Gustavo que
Corvo pode ter tentado atropelá-
la. Elísio pede para Beatriz trocar
seus curativos. Cláudia conven-
ce Felipe a faltar à aula para falar

com Ricardo sobre a festa da
Boogie Oogie. Pedro aconselha
Paulo a separar Rafael e Sandra
para conquistar Vitória. Ágata
impede Gustavo de reabrir o in-
quérito sobre Ivan e Corvo.
Gustavo descobre quem é o
dono do carro que tentou atrope-
lar Sandra.

Sábado  – Sandra conta o que
sabe sobre os atropelamentos
para Gustavo. Vitória insinua que
Carlota pode ter sido a culpada
pelo atropelamento de Sandra.
Beto manda Solange parar de
depositar dinheiro na conta de
sua mãe. Leonor ouve Sandra
tentando convencer Elísio a rea-
tar com Beatriz. Carlota reclama
por Homero ter levado Vitória
para falar com Corvo. Gustavo
decide investigar os casos de
atropelamento. Ricardo aconse-
lha Elísio a rever sua relação
com Beatriz. Beatriz tenta se
reaproximar dos filhos. Vitória
revela para Gustavo que não
sabe se foi Carlota, Homero ou
Corvo quem tentou atropelá-la.
Cristina dispensa Fernando.
Artur afirma a Susana que con-
seguirá o dinheiro para comprar
sua parte na Star Trip. Célia con-
ta para Gilda e Mário que o ma-
rido será o novo sócio da empre-
sa. Carlota encontra Gustavo na
mansão.

didas na mansão. Ricardo flagra
Marcelo e Maria Inês juntos.
Maria Inês surpreende Marcos
ao dizer ao filho que agora ela e
Caíque têm a maioria das ações
e por isso passarão a comandar
o hospital.

Terça-feira  – Ricardo pede
para Marcelo se afastar de Maria
Inês até Úrsula melhorar. Manu-
el fica preocupado com a falta de
notícias de Tina. Marcos avisa a
Sueli que terá que ocupar o pos-
to antigo de secretária, para vigi-
ar os passos de Maria Inês e
Caíque no hospital. Nildes lem-
bra que foi Marcos quem aplicou
a anestesia em um paciente e
não Israel. Israel briga com Mar-
cos e questiona até quando o
primo irá prejudicá-lo.

Quarta-feira  – Marcos revela
para todos que Israel é depen-
dente de remédio e quase tirou
a vida de um paciente. Caíque
leva Azeitona para um centro
espírita onde André o acolhe.
Israel tem uma crise de pânico,
liga para a linha de ajuda e fala
com Bia. Caíque e Maria Inês

reprovam a sabotagem de Mar-
cos contra Israel. Bella perde a
cor e Caíque não entende o que
acontece com a menina. Laura
consegue entrar no prédio em
que Tina está em São Paulo.

Quinta-feira  – Tina se des-
controla e briga com Laura.
Caíque comenta com Escobar
que ele sente que o espírito de
Bella de alguma forma precisa
dele. Tina revela seu segredo a
Laura, deixando a jornalista aba-
lada. Úrsula deduz que Marcelo
esteve no Nordeste com Maria
Inês e pede ajuda a Débora para
comprovar sua suspeita. Azeito-
na e Caíque agradecem a genti-
leza de Ana Dirce e Meire. Bia
aconselha Laura a chamar a
polícia, depois que descobre o
segredo de Tina. Bella recupera
sua cor quando Caíque encon-
tra Laura.

Sexta-feira  – Fernando acon-
selha Caíque a seguir em frente
já que não pode ficar com Laura.
Débora avisa a Liz que Marcelo
tem uma amante. Ricardo con-
versa com Cidinha sem saber
que ela é Scarlett. Sueli avisa a
Marcos que já marcou o casa-
mento. Caíque segue o conse-

lho de Castilho e convida
Samantha para jantar. César
pede perdão para Ricardo e
Emerson. Azeitona conta a Gaby
que viu Bélgica beijando
Gustavo. Bélgica avisa à família
sobre uma matéria divulgada na
internet afirmando que Israel é
dependente de remédio. Marcos
faz questão que Caíque e
Samantha vejam que ele está
com Laura.

Sábado  – Samantha pede
que Pepito avise a Sueli que Mar-
cos está com Laura no restau-
rante. Ricardo e Emerson per-
doam César, mas desconfiam
do atleta. Sueli aparece no res-
taurante e ameaça Marcos. Meire
avisa a Ana Dirce que não quer
Azeitona em sua casa. Fernando
deduz que foi Adriana quem
plantou a notícia sobre Israel na
internet. Sueli tenta convencer
Marcos a contar para ela porque
tem tanto interesse em ficar com
Laura. Gaby pergunta a Bélgica
se ela está se relacionando com
Gustavo. Nildes avisa aos mé-
dicos do hospital que foi Marcos
o responsável pela anestesia
que quase tirou a vida de um
paciente.

Célia conta para Gilda e Mário
que o marido será o novo sócio
da empresa.

Fernando deduz que foi
Adriana quem plantou a notí-
cia sobre Israel na internet.


