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• Está fechado o esquema
da Bandeirantes para trans-
missões do vôlei a partir de
março, com jogos das sele-
ções do Brasil, masculina e
feminina, e as de praia.

• Dani Calabresa iniciou as
gravações do “Zorra Total”, na
Globo. Para pegar embalo e se
soltar aos poucos no humorís-
tico, fez apenas uma cena em
estúdio.

• Com a reformulação da
grade de programação, a Rede
TV! irá decidir sobre um novo
programa feminino nas ma-
nhãs. Íris Stefanelli está reser-
vada para ele.

• Estão a todo vapor, na Ban-
deirantes, as chamadas da
novela turca “Mil e uma noites”,
que estreia em março. A produ-
ção, em 90 capítulos, será exi-
bida às 20h20.

• Glória Perez já dedica boa
parte do tempo à sinopse da
sua próxima novela na Globo.

Guarda segredo sobre o que
pretende tratar. Entrará na fila
das 21 horas.

• O SBT está com a reprise
de “Carrossel” na ponta da
agulha. A estreia deverá co-
incidir com o lançamento da
novela “Babilônia”, na Globo,
no mês de março.

• Os trabalhos de pré-pro-
dução da novela "Escrava
Mãe", da Record, tiveram iní-
cio logo após o Carnaval. As
gravações, pra valer mesmo,
só a partir de maio.

• No SBT, ninguém infor-
ma se haverá ou não uma
próxima edição do quadro “Os
paranormais”, dentro do “Do-
mingo Legal”. O primeiro não
foi lá essas coisas...

• A direção da Bandeiran-
tes está sem pressa nenhu-
ma para definir o elenco do
próximo “A Liga”. O programa
só será exibido em setem-
bro. Tem muito tempo.

Programa da Mariana
O jornalismo da Rede TV! já

está tocando a produção do
talk show jornalístico que a
Mariana Godoy deverá estear
em meados de maio. A ideia é
fazer uma coisa nova. A apre-
sentadora irá ao encontro dos
seus convidados, realizando o
programa no campo de atua-
ção deles.
Como se fosse a primeira vez

Benedito Ruy Barbosa está
entre surpreso e emocionado
com o sucesso da novela “O
Rei do Gado”. Em cartaz no
“Vale a pena ver de novo”, na
Globo, o retorno oferecido a ele
é semelhante ao de uma pri-
meira exibição. O telefone não
para de tocar depois da exibi-
ção de cada capítulo.

Acerto
Verifica-se que a Bandei-

rantes fez uma excelente esco-
lha ao definir Paloma Tocci
como substituta da Ticiana
Villas Boas no “Jornal da Band”.
Ela tem se mostrado muito
segura no posto. É mais que
uma boa surpresa.

Primeiros trabalhos

O diretor Mauro Mendonça
Filho marcou para dia 23 de
fevereiro a primeira reunião e
leitura de texto com todo o elen-
co de “Verdades Secretas”. É a
nova novela de Walcyr Carras-
co para a faixa das 23 horas da

Globo. A trama já tem o seu elen-
co praticamente definido. Já es-
tão confirmadas as presenças
de Luiza Valdetaro (foto), Rodrigo
Lombardi, Deborah Secco,
Reynaldo Gianecchini, Marieta
Severo, Eva Wilma, Rainer Ca-
dete, Genésio de Barros, Yasmin
Brunet, Camila Queiroz, Raphael
Sander, Lua Blanco, Mouhamed
Harfouch, Guilhermina Guinle,
Christian Villegas, Ana Lúcia
Torre e Adriano Toloza.

Definição
Salvo alguma mudança de

última hora, a estreia de “Os Dez
Mandamentos”, na Record, faixa
das 20h30, irá ocorrer em 23 de
março, uma segunda-feira. É
com essa data que a emissora
está trabalhando. “Vitória”, nove-
la de Cristianne Fridman, dentro
desse planejamento, terá seu
último capítulo exibido no dia 20
daquele mês.

Reforço
O humorista Welder

Rodrigues, membro do grupo "Os
Melhores do Mundo" e atração do
“Tá no Ar”, acaba de acertar seu
ingresso no novo “Zorra Total”, da
Globo. Negócio  rápido. Welder,
vale lembrar, fez o divertido Jajá,
da dupla com Juju (Adriana
Nunes), no próprio “Zorra”.

Cheirando a tinta
A Bandeirantes já colocou em

construção o cenário do novo
“CQC”. O projeto prevê mudan-
ças de cores e alterações na
bancada. Ainda em relação ao
programa, e ao contrário dos
demais integrantes, Naty
Graciano não foi chamada para
fazer fotos ou gravar chamadas
da nova temporada, aumentan-
do as suspeitas sobre o seu
futuro por lá. Consultada, a emis-
sora não se pronuncia.

Não espalha
No que isso vai dar só o tem-

po dirá, porque tudo no SBT de-
pende da palavra final do dono,

Silvio Santos. O fato é que um
novo humorístico está sendo
preparado, possivelmente para
exibição nas noites de sábado.
Mas não pode contar pra nin-
guém. O Carlos Alberto de
Nóbrega, por exemplo, não deve
saber de jeito nenhum.

Intervalo

A atriz Bruna Marquezine (foto
de Zé Paulo Cardeal) conseguiu
uma pausa nos trabalhos de “I
Love Paraisópolis” e participou
do programa “Altas Horas”, que
a Globo exibiu no último sábado.
O programa trouxe um especial
dos anos 2000 e recebeu tam-
bém Vanessa da Matta, Gustavo
Kuerten, Daiane dos Santos,
Bonde do Tigrão, Marcelo D2 e
MC Marcinho.

Nova série
Depois de “Felizes para

sempre?”, Maria Fernanda Cân-
dido já está envolvida em outra
série da Globo, ”Dois Irmãos”,
sob a direção de Luiz Fernando
Carvalho. Sua personagem é
Estelita Reinoso, voltada para
comédia. Nos quatro primeiros
episódios, do total de dez, Maria
Fernanda viverá uma mulher
mandona, que sufoca o marido,
Abelardo Reinoso, papel de
Emílio Orciollo Netto. Gravações
em Manaus.

Separando as coisas
Antes de assinar o contrato

com o “Pânico na Band”, o
humorista e deputado federal
Tiririca foi consultado pelo  SBT
sobre a possibilidade de inte-
grar o time de “A Praça é Nossa”,
onde, aliás, ele já trabalhou e
goza de excelente ambiente.
Porém, a conversa não evoluiu,
porque a "Praça" é gravada toda
terça-feira e Tiririca não abre mão
do seu expediente em Brasília.
Os trabalhos no "Pânico" somen-
te acontecerão aos sábados e
domingos.

Peça-chave

A personagem Bruna, da atriz
Kiria Malheiros (foto de Francis-
co Patrício), vai ganhar particular
destaque na reta final da novela
global “Império”. Menina correta,
independente do caráter duvido-
so da mãe (Maria Ribeiro), ela se
tornará uma aliada inesperada
de Maria Marta (Lilia Cabral) e vai
constituir a peça-chave que leva-
rá à recuperação do dinheiro da
joalheria que estava no exterior.

Mudanças no esporte
A Rede TV! também está em

vias de realizar mudanças em
toda a sua faixa esportiva. Os
programas “Bola Dividida” e
“Bola na Rede”, pelo menos
como títulos, devem acabar na
renovação da grade. Outros irão
surgir no lugar, aproveitando os
mesmos apresentadores e
mais algumas pessoas que
serão contratadas.

Segunda-feira  – Carlota
afirma para Fernando que só
contará seu segredo quando
todos estiverem presentes.
Sandra, Rafael, Rodrigo e
Daniele chegam à mansão.
Ágata ameaça Carlota para que
ela não revele sua identidade.
Pedro tem uma aula de voo.
Augusta encontra um manual
para pilotos entre os pertences
do filho e se preocupa. Carlota
afirma a Beto que permanece-
rá na mansão. Fernando ga-
rante a Vitória que descobrirá a
identidade de Corvo. Madalena
se despede de Carlota.
Fernando decide deixar a man-
são com Carlota.

Terça-feira – Vitória provo-
ca Carlota, que tenta conter a
raiva. Fernando avisa a
Madalena que sairá da man-
são para descobrir a identida-

Segunda-feira  – Marcos
confessa a Sueli que gosta
dela, mas afirma que precisa
se casar com Laura. Suzana
se desespera ao lembrar que
a roupa que Oscar estava ves-
tindo quando morreu é a mes-
ma que foi entregue pela lavan-
deria. Laura comenta com
Vicente que descartou a hipó-
tese de Tina ser sua mãe. Mar-
cos conta para Sueli quem é a
mãe de Laura. Azeitona conse-
gue ver o espírito de Bella.
Caíque avisa a Samantha que
ela não pode usar a

de de Corvo. Sandra conta para
Beatriz e Elísio o segredo de
Carlota. Rafael decide ficar com
o diamante que Gilda e Mário
encontraram. Artur revela que é o
novo sócio da Star Trip. Susana
exige que Fernando retire as
queixas contra ela. Carlota reve-
la a Leonor a identidade de Cor-
vo. Augusta questiona Pedro
sobre o manual para pilotos que
encontrou em seus pertences.
Ágata se encontra com Homero.
Curi avisa a Fernando que as
queixas contra Susana não po-
dem mais ser retiradas. Diana
conta para Paulo que ela não
tem problemas para engravidar.
Fernando comunica a Susana
que ela irá a julgamento.

Quarta-feira  – Susana se
enfurece ao saber que será
julgada e atenta contra a vida de
Fernando. Diana convence Pau-
lo a fazer um exame de fertilida-
de. Vitória exige que Beatriz vá a
sua festa de aniversário. Pedro
garante a Vitória que Rafael não
vai se casar com Sandra. Ricardo
recebe uma proposta para ven-
der a Boogie Oogie. Susana
decide se hospedar no mesmo
hotel que Fernando e Carlota.
Carlota exige que Beto demita
Solange. Mário decide se mudar
com Gilda e Serginho para a
casa da Urca. Homero conta para
Vitória que Corvo é uma mulher.
Pedro descobre onde o seu ins-
trutor guarda as chaves dos avi-

ões. Augusta comenta com
Sandra sobre o manual de piloto
de Pedro. Fernando e Susana
se beijam.

Quinta-feira  – Carlota confir-
ma a acusação de Vitória e Beto
se enfurece. Susana chora por
ter se envolvido com Fernando
novamente. Fernando vê onde
Carlota guarda os diamantes.
Rafael convida Gilda para ser
sua madrinha de casamento.
Fernando afirma a Susana que
pegará os diamantes de Carlota.
Célia descobre que Artur hipote-
cou seu apartamento. Sandra
conta para Beatriz que Paulo
pode ser estéril. Célia se demite
da Star Trip. Beto manda Solan-
ge tirar todo o dinheiro que
Carlota tem no banco. Vitória
ameaça Carlota. Carlota procu-
ra Ágata e a põe em contato com
Vitória. Paulo conta para Beatriz
que não é o pai de Vitória.
Fernando deixa Carlota sozinha
no hotel.

Sexta-feira  – Carlota desco-
bre que seu cartão de crédito foi
cancelado e pede ajuda a
Susana. Beatriz se enfurece com
Paulo. Fernando chega em casa
com os diamantes de Carlota.
Vitória faz um acordo com Corvo.
Carlota descobre que seu di-
nheiro sumiu e procura Beto.
Sandra tenta convencer Beatriz a
contar para Elísio que Vitória não

é filha de Paulo. Daniele pede
para Zuleica entregar um pre-
sente de Vitória para Elísio. Gil-
da e Mário discutem com Artur.
Vitória conta para Elísio que é
sua filha. Ricardo pensa em acei-
tar a proposta para vender a
Boogie Oogie e tem uma ideia
para uma nova invenção. Célia
afirma a Artur que não deixará a
Star Trip. Vitória avisa a Cláudia
que só voltará para casa quando
Beatriz voltar também. Célia ex-
plica para Gilda e Mário seu pla-
no para enganar Artur. Diana
aconselha Elísio a reatar com
Beatriz. Paulo pede para Diana
voltar com ele para Londres.
Elísio procura Beatriz.

Sábado  – Beatriz e Elísio têm
uma conversa definitiva. Carlota
se muda para a casa de Leonor.
Vitória avisa a Fernando que se
encontrará com Corvo. Beto e
Solange se preparam para dei-
xar a Vip Turismo. Diana acerta
com Célia as passagens para
voltar a Londres com Paulo. Vitó-
ria diz a Rafael que convidou
Corvo para sua festa de aniver-
sário. Pedro pede dinheiro em-
prestado a Vitória para comprar
o carro de Rafael. Rafael depõe
contra Corvo. Pedro compra uma
fantasia de piloto e dirige o carro
de Rafael, e Sandra o vê. Carlota
chega para morar na casa de
Augusta. Leonor procura Elísio.

mediunidade em benefício pró-
prio. Caíque descobre que Bella
é sua filha com Laura.

Terça-feira  – Caíque enten-
de que a missão de Bella é nas-
cer como filha dele e de Laura.
Marcos inventa para a mãe que
vai para Goiânia para se afastar
de Laura. Sueli mente para Laura
e diz que Marcos pode cometer
uma loucura por causa da jorna-
lista. Ricardo termina com Dé-
bora. Azeitona percebe que
Afeganistão gosta de Cidinha.
Tina se incomoda ao saber que
Nicolas está trabalhando na
Celebrar. Caíque decide procu-
rar Laura para contar sobre Bella.
Débora ameaça revelar que
Úrsula não está doente, se a
empresária não ajudá-la a rea-
tar o namoro com Ricardo.
Ricardo convida Cidinha para
jantar. Caíque liga para Laura,
que se prepara para encontrar
Marcos.

Quarta-feira  – Gustavo tenta
seduzir Kitty. Ricardo convida
Cidinha para jantar, sem saber

que ela é sua ex-namorada
Scarlett. Marcos finge que está
sofrendo por causa de Laura e a
jornalista tenta fazê-lo desistir
de ir para Goiânia. César diz a
Samantha que ela tem inveja de
Kitty. Laura descobre um cartão
de embarque em seu nome en-
tre os pertences de Marcos e
deduz que tudo faz parte de um
plano do médico.

Quinta-feira  – Laura perce-
be que Marcos premeditou para
que ela fosse ao seu encontro.
Marcos diz a Sueli que terá de
forçar Laura a se casar com ele.
Incentivada por Kitty, Suzana
muda seu visual. Liz pede ajuda
a Azeitona para unir Emerson e
Gaby. Gaby e Emerson se bei-
jam. Fernando desconfia ao ver
Manuel saindo do consultório de
Adriana. Scarlett manda um e-
mail para Ricardo marcando um
encontro. Úrsula avisa a Débora
que irá na premiação de Maria
Inês em São Paulo para fazer
uma surpresa à amiga. Caíque
vai ao encontro de Laura.

Sexta-feira  – Emerson se
surpreende ao ver que Bélgica
mudou o visual para se parecer

com Gaby. Lúcia adverte Tina
sobre Nicolas. Bélgica e Nicolas
se beijam. Caíque conta a Laura
sobre sua vida passada e o
motivo de ter se afastado. Laura
se emociona ao saber que Bella
é sua filha que ainda não nasceu
e decide ficar com Caíque, mes-
mo correndo risco de morte.
Fernando acusa Adriana de es-
tar usando a sobrinha para ficar
com a herança do irmão. Marcos
planeja usar uma ameaça con-
tra Gustavo para chantagear
Laura. Manuel pede que Tina
saia de casa. Bella se aproxima
de Caíque e Laura.

Sábado  – Laura se emocio-
na quando Caíque lhe diz que
Bella previu sua gravidez. Scarlett
desiste de contar a Ricardo que
ela é Cidinha. Itália observa,
surpresa, César dando comida
para pessoas carentes. Azeito-
na leva Afeganistão para conhe-
cer Ana Dirce e Meire. Ana Dirce
se oferece para ensinar portu-
guês a Afeganistão. Úrsula en-
tra no evento no momento em
que Maria Inês está sendo ho-
menageada e a insulta na frente
de todos.

Segunda-feira  – José Alfredo
se despede de Cora, que acaba
falecendo no hospital. Maria Cla-
ra discute com Maria Marta.
Silviano acredita que pode ser
pai de José Pedro. Cristina rece-
be a notícia da morte de Cora e
José Alfredo a ampara. Todos
sentem o falecimento de Cora.
Xana cuida de Cristina, Elivaldo,
Tuane e Vitor. Carmem provoca
um surto em Salvador. Lorraine
limpa a casa de Silviano. Maria
Marta flagra os funcionários es-
peculando sobre a paternidade
de José Pedro. Sai o resultado
do exame de sangue dos filhos
de José Alfredo. Danielle tenta
intimidar Maurílio. Salvador anda
desorientado pelas ruas e Hele-
na e Orville ficam preocupados.
Carmem beija Jonas. Maria Cla-
ra reclama da presença de
Enrico. José Pedro sofre um
boicote na sauna. 

Terça-feira  – João Lucas
intercede por José Pedro junto
ao pai. José Pedro percebe que
está preso na sauna e grita por
socorro. O funcionário da limpe-
za encontra José Pedro caído na
sauna e chama a emergência.
Juliane estranha o comporta-
mento de Orville. Salvador dor-
me com moradores de rua. Téo
pede para Lorraine convencer
Silviano a lhe dar uma entrevista.
José Pedro se recusa a voltar
para a casa de José Alfredo.
Helena e Orville saem à procura
de Salvador. Danielle e Marta se
enfrentam. Vicente pede Maria
Clara em casamento na frente
de Enrico. Cristina vê o vídeo que
Reginaldo e Jurema usavam
para chantagear Cora. Maurílio
mostra a Danielle os quatro pe-
daços do diamante cor-de-rosa.

Quarta-feira  – Danielle tenta
tocar o diamante, mas Maurílio a
impede. Otoniel apaga o vídeo
sobre Cora. Carmem fala para
Orville que não sabe o paradeiro
de Salvador. Maria Marta afirma
a José Alfredo que José Pedro
não poderia ser filho de Silviano.
Josué ouve Cristina falando ao
telefone com alguém misterio-
so e conta para o Comendador.
Maria Clara sente ciúmes de
Cristina. Severo recebe um tele-
fonema do gerente de seu ban-
co. Lorraine encontra Salvador.
Jonas e Carmem pensam em
prender Salvador.Marilda pensa
em ajudar Luciano. A joalheria
Império começa a se reerguer. O
food truck de Amanda e Leonar-
do é inaugurado. Maria Clara fala
sobre seu casamento com
Vicente na frente de todos e
Cristina ouve.

Quinta-feira  – José Pedro
parabeniza os noivos. Cristina
cumprimenta o casal, mas de-
monstra tristeza ao ouvir a notí-
cia. Enrico é consolado pelos

familiares. Carmen conta para
Jonas que Salvador está es-
condido na casa de Xana.
Cristina e Elivaldo conversam
sobre Cora. José Alfredo elo-
gia a comida do food truck de
Amanda e Leonardo. José
Alfredo questiona Vicente so-
bre Maria Clara. Jonas e Car-
men armam um plano para
sequestrar Salvador. Magnólia
compra um quadro de Salva-
dor. Lorraine e Silviano lancham
juntos. Bruna liga para José
Pedro. Maria Marta conversa
com Maurílio. Silviano dá um
presente para Lorraine.
Silviano aceita dar uma entre-
vista para Téo. Xana conta para
Orville que Salvador está em
sua casa. Xana flagra Carmen
e Jonas em sua casa. José
Alfredo encontra a câmera ins-
talada em sua casa.

Sexta-feira  – Danielle liga
para Bruna. Carmen presta de-
poimento. Carmen e Orville
discutem. Lorraine sente ciú-
mes ao ver Ismael conversan-
do com Kelly. Maria Marta e
José Alfredo se enfrentam. José
Alfredo convoca uma reunião
de emergência com seus fa-
miliares. Elivaldo e Tuane con-
versam sobre Cora. Orville e
Carmen fecham um acordo.
Severo repreende Magnólia.
Xana vai ao Bar do Manoel.
Orville se separa de Carmen e
liga para Júnior para contar a
novidade. Maria Clara e Vicente
discutem. José Alfredo e
Cristina conversam sobre
Maurílio. Júnior vai para a casa
de Salvador com Salvador e
Juju. Orville liga para Érika.
Silviano chega à casa de Téo.
José Alfredo enfrenta Maurílio.

Sábado  – Começa a entre-
vista de Silviano para Téo.
Maurílio é repreendido por to-
dos os funcionários da joalhe-
ria Império e promete vingança.
Maria Marta conversa com José
Alfredo sobre o diamante cor-
de-rosa. José Alfredo conversa
com José Pedro. Maria Clara vai
ao restaurante de Vicente.
Maurílio conversa com Danielle
sobre a sua situação na joalhe-
ria Império. Vicente discorda de
Maria Clara sobre a idéia que
ela teve para o casamento. Cláu-
dio organiza um jantar em sua
casa para as pessoas que o
ajudaram recentemente. Che-
ga ao fim a entrevista de Salva-
dor para Érika e a de Silviano
para Téo. Maria Clara e Vicente
fazem as pazes. José Pedro
conversa com Danielle sobre
Bruna.  Maria Clara chama
Cristina para uma de suas ma-
drinhas de casamento. Maurílio
descobre que José Alfredo vai
se encontrar com uma pessoa
misteriosa.

Laura se emociona quando
Caíque lhe diz que Bella previu
sua gravidez.

Carlota chega para morar na
casa de Augusta.


