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• A partir do dia 20, o
“Globo Repórter” volta à gra-
de da Globo, sem alteração
nos apresentadores. Sérgio
Chapelin e Glória Maria con-
tinuam no comando.

• A Record já vendeu suas
seis cotas de patrocínio do
Pan, de Toronto, que ela tem
exclusividade na TV aberta.
Os jogos acontecem entre
10 e 26 de julho.

• Boris Casoy reassumirá
a bancada do “Jornal da Noi-
te”, da Bandeirantes, no pró-
ximo dia 18. Até lá, a apre-
sentação permanece com
Caroline Nogueira.

• Para viabilizar o quadro
“Dança nas Águas”, a produ-
ção do Gugu Liberato, na
Record, está captando água
da chuva, através de uma
empresa especializada.

• Tiririca assinou contra-
to com a Bandeirantes. Fará
parte da equipe do "Pânico
na Band". A duração é de
exatamente um ano, vigora
até fevereiro de 2016.

• Cotada para o elenco
de “Escrava Mãe”, Bárbara
Borges não fará parte desta
produção. Ela pediu mais
tempo à Record para se
dedicar ao primeiro filho.

• Após sua estreia no
“Rede TV News”, na última
semana, a jornalista Mariana
Godoy foi aplaudida por to-
dos os colegas da redação.
E ficou emocionada.

• Despencou a audiên-
cia do “Balanço Geral Ma-
nhã”, da Fabíola Gadelha,
na Record, em São Paulo.
Muita brincadeira para pou-
ca notícia dá nisso aí!

Ninguém fala
A Globo nunca foi tão si-

lenciosa em relação a um
dos seus trabalhos como
está sendo agora, com “Ver-
dades Secretas”, a próxima
atração das 23 horas. Há
quase que um juramento ao
título escolhido. Por iniciati-
va da sua teledramaturgia
ou do próprio autor, nada é
revelado sobre a novela, nem
do que pretende tratar ou dos
atores que estão sendo cha-
mados para formar o elenco.
Dentro do que é possível
adiantar, sabe-se que os
primeiros trabalhos com o
elenco completo devem ocor-
rer após o carnaval. Grava-
ções, sob a direção de Mauro
Mendonça Filho e equipe, só
em março.

Pode vir quente...
No dia 25, a Record colo-

ca em exibição, ao vivo, o
novo “Programa do Gugu”.
Em formato de temporada, o
apresentador fará uma apos-
ta em quadros novos e em
coisas que deram certo no
passado. O  objetivo inicial é
ocupar imediatamente a
vice-liderança, ou seja, der-
rubar o SBT.

Série bíblica

Após fazer uma prostitu-

ta em "O Caçador", na Globo, a
atriz mineira Fernanda Nizzato
(foto de Carlos Hauck) gravou
episódio da série “Milagres de
Jesus”, da Record. Ela será
Leila, mulher de Malcom, vivi-
do por Vitor Hugo, em "A cura
do servo do sumo sacerdote",
que irá ao ar no próximo dia 18.

Chega Mais
A Rede TV! promove dia 1°

de março, com exibição das
18h30 às 20 horas, a estreia
do “Chega Mais”, seu novo pro-
grama de beleza, liderado por
Adriano Doria,  Matheus
Mazzafera e Renata Kuerten. E
devido a uma mudança em re-
lação à primeira proposta, que
era de início às 18 horas, o
“Encrenca”, será apresentado
das 20 às 21 horas.

O desafio
É válida a iniciativa da

Record em, juntamente com a
produtora Casablanca, apos-
tar numa nova produção de
época, “Escrava Mãe”, escrita
por Gustavo Reiz. No entanto,
os desafios serão enormes,
tanto no campo comercial
quanto de audiência. Vale res-
saltar que mesmo a Globo
sofre e sofre muito com produ-
ções do gênero.

Nova fase
O programa “Conexão Re-

pórter” ,  apresentado por
Roberto Cabrini, entrará na era
da alta definição. A partir de 1°
de março, já com exibição nas
noites de domingo, no lugar do
“De Frente com Gabi” ,  o
jornalístico, que comemora
cinco anos de SBT,  poderá ser
conferido em HD.

Trocas de horário
A Rede TV! negocia a mu-

dança no horário de apresen-
tação do programa do RR So-
ares, para evitar a coincidên-
cia na exibição do mesmo pas-
tor, com a Bandeirantes. Dian-

te disso, quem poderá sair no
lucro é o “Rede TV! News”, o
principal informativo da casa.
É bem ampla a possibilidade
de deixar a faixa das 22h30 e
ser exibido próximo ao come-
ço da noite. Em vez de ser o
último do dia entre todas as
emissoras, passaria a ser o
primeiro ou um dos primeiros.

Time fechado
O diretor Wolf Maya não tem

mais nenhuma pendência em
relação ao elenco de “I Love
Paraisópolis”, a substituta de
“Alto Astral” na faixa das 19
horas da Globo. Time fechado.
O  papel da Françoise Forton,
a professora de balé, era o
último que faltava.

Volta ao trabalho

Chegou ao final o misto de
férias e licença-maternidade
da Patrícia Abravanel (foto) no
SBT. Na semana passada, ela
já realizou uma bateria de fo-
tos para anúncios publicitári-
os e, em seguida, gravou o
piloto do novo “Máquina da
Fama”. O programa terá alte-
rações nos cenários, vinhetas
e no próprio formato.

Cobrança do público
A TV Globo está sendo bom-

bardeada por pedidos de
telespectadores, para que re-

veja o horário de exibição do
“Planeta Extremo”. Muitos con-
sideram a faixa atual, após o
“Big Brother Brasil”, muito ruim.

Acho que é recorde
Não sei se existe caso em

qualquer outra novela, mas
essa é mais uma da série que
somente poderia acontecer no
SBT. Larissa Manoela, esca-
lada para “Cúmplices de um
resgate”, viverá quatro perso-
nagens nessa nova novela. Vai
dormir lá.

Reforço

A repórter Bruna Calmon
(foto de Antonio Chahestian),
que trabalhava no canal pago
Multishow, foi contratada pela
Record para fazer reportagens
especiais para o programa
“Roberto Justus Mais”, agora
exibido aos domingos. E já co-
meçou a gravar na última se-
mana.

Casa nova
Marcelo Zangrandi, que até

o ano passado foi o “Ié Ié”, do
Pânico, pelas suas imitações
do Sérgio Mallandro, passa a
integrar o elenco do “Progra-
ma do Gugu”. Já aparece nas
chamadas. O seu contrato na
Bandeirantes terminou em de-
zembro e não foi renovado.

Segunda-feira – Carlota
conta para Ágata que foi
interrogada por Gustavo. Mário
e Gilda temem a possibilidade
de Artur ser seu novo sócio.
Sandra descobre que Carlota
irá ao baile na Boogie Oogie e
decide armar uma surpresa.
Beatriz convence Célia a en-
frentar Artur e deixar Alessandra
namorar Otávio. Fernando não
consegue descobrir onde
Cristina escondeu o diamante.
Ágata proíbe Gustavo de inves-
tigar o atropelamento de
Sandra. Vicente se encanta
com Augusta ao vê-la vestida
para o baile. Serginho vê
Alessandra e Otávio juntos.
Carlota fica nervosa ao ver
Sandra na Boogie Oogie.

Terça-feira  – Carlota reve-
la a Leonor que Sandra está

Segunda-feira  – Nildes re-
vela que foi Marcos quem apli-
cou a anestesia no paciente e
inocenta Israel. Liz flagra Mar-
celo e Maria Inês juntos. Ricardo
e Marcelo procuram Liz para
impedir que ela conte a Úrsula
sobre o caso entre Marcelo e
Maria Inês. Caíque agradece
Castilho a possibilidade de
fazer caridade pelas pessoas.
Laura e Bia observam a reação
de Vicente ao encontrar Adriana

com a tiara que foi roubada por
Ivan. Carlota arma um plano com
Homero. Ricardo e Luísa come-
moram a gravidez de Gilda.
Vicente e Augusta reclamam da
música do baile da Boogie
Oogie. Fernando não reconhece
Cristina em sua fantasia e se
incomoda com seus olhares.
Elísio descobre que Cláudia saiu
de casa, e Tadeu a encontra na
Boogie Oogie. Homero rouba a
tiara de Sandra. Rafael leva Cláu-
dia para casa. Beatriz se declara
para Elísio. Carlota finge se pre-
ocupar com Sandra. Cristina
descobre que Susana beijou
Fernando para conseguir o dia-
mante.

Quarta-feira  – Susana con-
fessa a Cristina que armou para
conseguir seu diamante. Beto
dá um ultimato em Carlota.
Rafael aconselha Sandra a não
denunciar Carlota. Susana se
encontra com Fernando. Cristina
conta para Carlota que Fernando
se uniu a Susana para descobrir
seu segredo. Leonor prepara
uma surpresa para Elísio. Beatriz
leva Cláudia para o trabalho.
Rafael e Sandra pedem que Vi-
tória os leve até Corvo. Carlota
confirma que a tiara que Homero
roubou é falsa. Vicente dança
com Augusta. Cristina desafia o
receptador de diamantes e o
homem avisa a Ágata. Fernando
diz que não pode ajudar Susana.

Cristina é atropelada e tem sua
bolsa roubada.

Quinta-feira – Carlota,
Homero e Ágata ficam apreensi-
vos. Rafael recebe a notícia so-
bre o acidente de Cristina. Célia
discute com Artur por causa de
Susana. Rafael conta para
Susana do atropelamento de
sua tia. Sandra tenta consolar o
noivo. Mário é confortado por
seus sobrinhos. Susana e
Fernando procuram o diamante
na casa da Urca. Solange avisa
a Beto que não deposita mais
dinheiro na conta de Carlota. Vi-
tória acusa Carlota de ter atrope-
lado Cristina e as duas se en-
frentam. Rafael e Sandra flagram
Fernando e Susana na casa da
Urca.

Sexta-feira  – Rafael expulsa
Fernando e Susana de sua casa.
Rafael e Sandra decidem contar
o que descobriram para a polí-
cia. Tadeu avisa a Susana que
encontrou uma advogada para
ela.  Carlota anuncia que, após o
enterro de Cristina, contará seu
segredo para toda a família.
Elísio, Beatriz e Sandra recebem
a notificação para o julgamento
de Susana. Artur confirma que
dará um golpe em Célia. Diana
fica abalada com a notícia sobre
a morte de Cristina. Madalena
avisa a Fernando que Carlota

deixará a mansão. Carlota recla-
ma por Beto não depositar mais
dinheiro na sua conta. Artur mis-
tura o documento da hipoteca do
apartamento com contratos da
Star Trip e entrega para Célia
assinar. Cristina é enterrada.
Mário e Gilda encontram o dia-
mante de Cristina. Vitória amea-
ça Carlota para que ela revele
seu segredo.

Sábado  – Mário e Gilda acre-
ditam que Cristina foi atropelada
porque sabia o segredo de
Carlota. Artur avisa a Susana que
já possui o dinheiro para fechar
o negócio. Carlota afirma a
Leonor que vai se livrar de
Homero. Rafael e Sandra impe-
dem Mário de denunciar Carlota.
Artur compra a parte de Susana
na Star Trip. Vicente consegue
convencer Madalena a se en-
contrar com ele. Pedro tenta an-
tecipar suas aulas de voo. Pedro
pede para Diana ajudá-lo a
aprender inglês mais rápido.
Homero se encontra com Ágata.
Carlota comenta com Leonor que
revelará a identidade de Corvo
caso ele não a proteja. Elísio e
Fernando conversam com Cury
sobre o julgamento de Susana.
Madalena fica presa na casa de
Vicente. Elísio e Beatriz tentam
impedir Rafael e Sandra de sa-
írem de casa.

no hospital.
Terça-feira  – Vicente desco-

bre que Adriana é médica de Bia.
Gaby e Azeitona flagram Bélgica
e Gustavo juntos e descobrem
que a dupla colocou o dinheiro
do bazar na mochila de Emer-
son. Morgana sugere que
Samantha peça ajuda a Azeito-
na para lidar com o aplicativo.
Manuel e Tina exigem que Mar-
cos assuma seu erro para ino-
centar Israel. Israel tenta marcar
um encontro com seu “anjo”, sem
saber que se trata de Bia. Suzana
fica nervosa ao encontrar uma
gravata de Oscar no armário.
Caíque e Maria Inês avisam a
Marcos que ele deverá deixar o
cargo de diretor do hospital. Azei-
tona aceita trabalhar para
Samantha. Laura encontra
Adriana e Tina.

Quarta-feira  – Adriana reve-
la a Scarlett que está sofrendo
por ver Laura e não poder dizer
nada à jornalista. Gaby tira Azei-
tona do quarto de Samantha ao

ver a tia explorando o menino.
Manuel briga com Bélgica. O
aplicativo de Samantha acaba
gerando um “apagão” na internet.
Caíque avisa a Aurélia que Azei-
tona é médium. César manda
Samantha doar tudo que conse-
guiu com o aplicativo para uma
ONG social. Laura fica surpresa
ao descobrir que Kitty Santana
será a madrinha do evento “Ga-
rota Celebrar”. Bélgica tenta se-
duzir Nicolas para faturar o prê-
mio do evento. Marcelo pede o
divórcio para Úrsula. Laura bus-
ca Kitty no aeroporto.

Quinta-feira  – Samantha
escuta na TV que seu aplicativo
pode receber uma multa de mais
de um milhão de dólares. Úrsula
implora para que Marcelo conti-
nue casado com ela e finge pas-
sar mal. Samantha não gosta de
ver Kitty em casa. Marieta pede
desculpas a Emerson e convida
o filho de Aurélia para voltar a
morar em sua casa. Gaby tenta
dizer a Emerson que o ama, mas
Liz chega na hora. Laura desco-
bre que é Caíque quem a prote-
ge.

Sexta-feira  – Caíque explica
para Laura que o espírito de Bella
só fica bem quando os dois es-
tão próximos. Caíque revela a
Laura que não está com
Samantha. Laura diz a Bia que
precisa esquecer Caíque.
Ricardo briga com Débora e pede
que a namorada se afaste dos
problemas de sua família. Leo
expulsa Gustavo de sua casa.
Marcelo sai de casa e Liz sente
raiva do pai. Israel liga para a
linha de ajuda, fala com Bia e a
convida para jantar. Marcos de-
siste do casamento e procura
Laura, dizendo que deixou Sueli
no altar.

Sábado – Marcos diz a Laura
que prefere ficar sozinho a se
casar com alguém que não seja
ela. Sueli cai em prantos ao per-
ceber que Marcos desistiu do
casamento. Aurélia tenta ajudar
Sueli. Marcos dopa Sueli para
que a secretária não revele suas
falcatruas à Laura. Manuel fica
arrasado com a falta de notícias
de Tina. Marcos avisa a Sueli
que chegou a hora de ela saber
tudo sobre Laura.

Segunda-feira  – José Alfredo
diz a Cristina que acredita que
Silviano seja Fabrício Melgaço.
José Pedro acredita ter conse-
guido o apoio de Maria Clara
para interceder por ele e Merival
junto a José Alfredo. Maria Marta
estranha a ausência de Silviano.
Maria Clara revela para José
Pedro que Maria Marta confir-
mou que foi casada com o
mordomo. Maria Clara alerta o
pai sobre a união entre Merival e
José Pedro. José Alfredo afirma
a Maria Marta que Silviano pode
ser seu inimigo. Zezé ouve quan-
do Du e João Lucas comentam
sobre Silviano. Téo visita Cláu-
dio. Xana decide convidar Antô-
nio para morar com ele e Naná.
Cora demonstra descontrole
para Cristina ao falar de José
Alfredo. José Alfredo expulsa
Silviano da mansão.

Terça-feira  – Silviano con-
fronta e ofende José Alfredo.
Maria Marta defende Silviano e
Maria Clara questiona a mãe.
Através da câmera instalada na
sala de José Alfredo, Maurílio
ouve quando o Comendador afir-
ma que o denunciará à polícia.
Elivaldo e Tuane se reconciliam.
Maurílio se prepara para atirar
contra José Alfredo. Silviano dei-
xa a mansão. Maurílio liga para
Marcão. Amanda presenteia
Juliane com sandálias novas e
Antoninho permite que a sam-
bista as use no desfile. Cora
ouve a conversa entre Maurílio e
Marcão e tenta alertar José
Alfredo que ele corre risco de
morte, mas o Comendador não
lhe dá atenção. Enrico e Beatriz
comunicam a Cláudio que ele
terá alta do hospital. Elivaldo,
Tuane e Cristina estranham a
ausência de Cora.

Quarta-feira  – Todos espe-
ram Xana se arrumar para ir para
o sambódromo. Xênia manda
Pietro seguir a van de Juliane.
Silviano chora em sua casa.
Daniele tenta intimidar José
Pedro e depois encontra a fanta-
sia de Maurílio. Magnólia e Seve-
ro se surpreendem com o cama-
rote no sambódromo. Cláudio
volta para casa com a família.
Carmem ouve Helena falar com
Salvador sobre uma exposição.
Começa o desfile da Unidos de
Santa Teresa.

Quinta-feira  – Cristina e
Elivaldo tentam acalmar Cora.
José Alfredo demonstra preocu-
pação com Cora. Maurílio se irri-
ta por causa do desfecho de seu
plano. Cora tenta conversar com
Cristina e Elivaldo. Ismael e
Lorraine conversam sobre
Silviano. José Alfredo desconfia
que a pessoa que tentou matá-
lo seja o Fabrício Melgaço.
Danielle questiona Maurílio so-
bre o que ele fez no carnaval e ele

se irrita. José Alfredo pede um
favor para Maria Marta. Carmen
liga para Jonas. Maria Marta
conversa com Maria Clara e
João Lucas sobre José Pedro.
Vicente vai ao hospital para
saber notícias sobre Cora.
Lorraine vai a casa de Silviano.
Cora balbucia algumas pala-
vras no hospital.

Sexta-feira – Silviano convi-
da Lorraine para um café.
Vicente consola Cristina.
Silviano assume para Lorraine
o seu amor por Maria Marta.
José Alfredo desconfia de
Silviano. Danielle questiona
Maurílio sobre o atentado ao
Comendador. José Pedro en-
contra com Bruna e a leva para
tomar um sorvete. Maria Clara
liga para Vicente para saber de
Cora, e demonstra ciúmes por
ele estar com Cristina. Cristina
resolve ir em sua casa e Vicente
pega carona com ela. Maria Cla-
ra faz uma surpresa para Vicente,
que não gosta. José Alfredo
consola Elivaldo ao visitar Cora
no hospital. Felipe segue Enrico.
Maria Marta convida Claraíde
para sentar à mesa de jantar.
Maria Marta liga para José Pedro
e ele finge não se sentir bem.
Helena leva Salvador para visi-
tar a galeria de arte onde fará
sua exposição. José Alfredo
questiona Maria Marta sobre a
paternidade de José Pedro e
eles discutem.  José Alfredo
chama Maria Ísis para dormir
em sua casa. José Alfredo exige
um teste de DNA dos seus fi-
lhos com Maria Marta.

Sábado  – José Alfredo en-
frenta Maria Marta. Maria Ísis
tenta acalmar José Alfredo.
Maria Marta desabafa com Du.
Vicente encontra com Cristina
e Maria Clara fica incomodada.
O médico conversa com
Cristina e Elivaldo sobre Cora.
Maria Clara conversa com José
Pedro. Maria Marta liga para
Merival. Helena e Orville gos-
tam da galeria onde farão a
exposição de Salvador. Josué
observa o movimento na casa
de Silviano. Maria Marta conver-
sa pessoalmente com Merival.
Silviano conversa com Lorraine.
Josué questiona Lorraine so-
bre a visita que ela fez a Silviano.
Josué conta para José Alfredo
que a Lorraine esteve na casa
de Silviano. José Alfredo resol-
ve fazer exame de sangue nos
seus familiares e em Silviano
para saber o tipo sanguíneo de
cada um. Maria Clara discute
com José Alfredo. Vicente se
incomoda com algumas atitu-
des de Maria Clara. Ismael
questiona Lorraine. José Pedro
se recusa a fazer o exame de
sangue. José Alfredo vai ao
hospital visitar Cora.

Marcos avisa a Sueli que che-
gou a hora de ela saber tudo
sobre Laura.

Carlota comenta com Leonor
que revelará a identidade de
Corvo caso ele não a proteja.


