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• Danilo Gentili, no SBT, e
Rafinha Bastos, na Bandei-
rantes, retornam com seus
"talk shows" nos dias 2 e 3 de
março. Jô Soares, na Globo,
ainda não sabe quando irá
voltar.

• A Record deu sinal verde
para o autor Marcílio Moraes
tocar a segunda temporada
da minissérie “Plano Alto”.
Mas ainda não decidiu se irá
ao ar neste ou no próximo
ano.

• Apesar de seu bom tra-
balho no “SuperStar”, na Glo-
bo, Fernanda Paes Leme  não
foi chamada para a segunda
temporada. Garantidos só
Fernanda Lima e André Mar-
ques.

• Richard Rasmussen cir-
culou na Bandeirantes e se
reuniu com diretores. Um con-
tato que poderá tornar possível
a produção do seu programa
de aventuras nesta emissora.

• É tempo de reconhecer o
excelente trabalho que Ale-
xandre Souza vem realizando
nas chamadas da Record. De
primeiro mundo. O Alê é filho
do Silvio Luiz, está no DNA.

• A cidade cenográfica da
novela “I Love Paraisópolis”,
próxima da Globo, impressi-
ona pelo tamanho na área do
Projac. Além de várias ca-
sas, tem até um campo de
futebol.

• O SBT depois de anali-
sar cuidadosamente o as-
sunto, decidiu não fazer a
transmissão da Olimpíada
do Rio.  Sua cober tura
jornalística será semelhan-
te à da Copa do Mundo.

• Glória Perez não está
marcando mais compromis-
sos a partir de março. Ela
pretende se envolver inteira-
mente com a sinopse de
uma próxima novela para a
Rede Globo.

Novela da Band
“Mil e uma noites”, em pre-

parativos para estrear na Ban-
deirantes, com 180 episódios
de 45 minutos cada um, foi
autoclassificada para 12 anos.
A provável data de estreia é 16
de março. A novela não tem
cenas de sexo. É apresentada
como uma grande história de
amor, mostrando até onde vai
o amor de uma mãe para sal-
var o próprio filho. Criada pela
televisão turca, ela foi exibida
com sucesso em vários outros
países.

Está fechado
Nesta altura, já se pode con-

siderar que Chris Flores, Edu
Guedes e Celso Zucatelli es-
tão com tudo acertado na Rede
TV!, para apresentar um pro-
grama na faixa da tarde. Os
contratos somente não foram
assinados ainda, porque os
três estão batalhando as suas
liberações na Record.

Valendo

Depois de retornar das féri-
as com a família em Miami,
Daniele Winits (foto) mergu-
lhou inteiramente nos ensaios
do “Partiu Shopping”, progra-
ma que marca a volta do
humorista Tom Cavalcante à
TV, no canal pago Multishow.
As gravações tiveram início esta
semana.

Cabe à televisão...
O espetáculo promovido

pelas escolas de samba, para
quem está na avenida, ainda é e
por muito tempo continuará sen-
do inesquecível. Há, por parte
dos organizadores, a visível in-
tenção de torná-lo, a cada ano,
mais atraente e bonito. Cabe à
televisão proceder da mesma
maneira. Buscar novas fórmu-
las para as suas transmissões,
para tentar manter acesa a aten-
ção do público de casa. Só espa-
lhar câmeras ou repórteres pela
avenida, nos tempos atuais, é
muito pouco. Ou quase nada.

Novela
Benedito Ruy Barbosa, em

parceria com a filha, Edmara
Barbosa, e o neto, Bruno Barbo-
sa, está escrevendo “Velho
Chico”, com previsão de ir ao ar
em agosto de 2016, pela Globo.
O projeto foi aprovado pelo En-
tretenimento e será exibido  na
faixa das 18 horas, com direção
de Rogério Gomes, o Papinha. A
novela se passa às margens do
São Francisco e trata da polêmi-
ca transposição do rio e da to-
mada de terras por fazendeiros
na região.

Quadros do Vídeo Show
O quadro de imitações, que o

Marcelo Serrado vai apresentar
no “Vídeo Show”, da Globo, com
a participação de artistas, ainda
não deu liga, pelo menos nos
pilotos realizados. Até em fun-
ção disso, continua passando
por ajustes. Tudo o que foi grava-
do até agora não será aproveita-
do. Em relação ao quadro “Gen-
te como a gente”, que marcará a
volta de Cissa Guimarães ao
programa, está havendo um cui-
dado para se evitar compara-
ções com o trabalho de Angélica
no “Estrelas”. O foco é o mesmo:
entrevistas com famosos nos
mais diferentes ambientes.

Renovado
O comentarista José Eduar-

do Savoia assinou novo contrato

com a Record por mais três
anos. Assegura-se, desta for-
ma, a sua participação na cober-
tura do Pan-Americano de 2015,
no Canadá, e da Olimpíada de
2016, no Rio.

Nova chance

Depois de estrear na Globo
como uma das traficadas de
“Salve Jorge”, a atriz Kizi Vaz (foto
de Estevam Avellar), agora vive
Gabriela nas gravações de
“Babilônia”. A personagem é
namorada de Diogo, Thiago
Martins, um atleta de saltos or-
namentais que alimenta o so-
nho de competir na Olimpíada
do Rio.

Games
O “Rede TV Games” já tem a

sua estreia confirmada para
março. Os primeiros pilotos fo-
ram gravados em cenários físi-
cos e os mais recentes em virtu-
al, com resultado bem superior.
O programa vai começar na
Internet, depois irá para a TV e
terminará na Internet. A televisão
será só um ponto de passagem.

“Show do Ano”
Está definido que será do

Boninho a direção do grande
especial do cinquentenário da
TV Globo, previsto para ir ao ar
em abril. O projeto, ainda em
fase de formatação, contará com
a participação de muitos outros
diretores da casa. Os detalhes
ainda são mantidos em sigilo,
porém, existem informações de
bastidores de que pode haver

uma transmissão simultânea de
São Paulo e do Rio de Janeiro,
do Citibank Hall e da Arena
Multiuso. Há quem aposte num
modelo semelhante ao do es-
pecial “Criança Esperança”, mo-
vimentando os principais nomes
do Jornalismo e Entretenimen-
to. Devido à importância e à gran-
deza que se planeja para ele,
este evento, comemorativo aos
50 anos da Globo, é chamado
interna e provisoriamente de o
“Show do Ano”.

Segunda temporada
O canal pago HBO confirma

a realização da segunda tempo-
rada da série “PSI”, baseada nos
livros do escritor e psicanalista
Contardo Calligaris. Gravações
previstas para abril e maio. No
elenco, Emilio de Mello, Claudia
Ohana, Aida Leiner, Igor
Armucho, Bianca Vedovato, Victor
Mendes, Raul Barreto e Otávio
Martins. Jacqueline Sato, de
“Além do Horizonte” e “Na mira
do crime”, vai fazer uma partici-
pação especial.

Aquecimento

Giselle Itié (foto de Michel
Ângelo), protagonista de “A Mu-
lher Adúltera”, episódio da série
“Milagres de Jesus” que a
Record exibiu na semana pas-
sada, está confirmada no elen-
co da primeira novela bíblica da
emissora, “Os Dez Mandamen-
tos”, que estreia no próximo dia
23 de março.

Segunda-feira  – Elísio
termina seu romance com
Leonor. Elísio, Beatriz, Cláu-
dia, Otávio e Rafael fazem
uma surpresa no aniversário
de Sandra. Fernando,
Madalena, Ricardo, Luísa e
Beto comemoram o aniversá-

Segunda-feira  – Úrsula
interrompe a homenagem que
está sendo prestada a Maria
Inês e acusa a amiga de ser
amante de seu marido. Mar-
celo diz a Fernando que Úrsula
só aceita fazer exames na
clínica de Celso. Úrsula finge
passar mal e Maria Inês sen-
te-se culpada. Marcos ofende
a mãe por seu envolvimento
com Marcelo. Bia faz suces-
so no desfile da Celebrar.
Samantha denuncia Pepito
para os organizadores do con-
curso da Celebrar, informando
que os documentos do enfer-
meiro são falsos. Celso co-
munica a Maria Inês que Úrsula
está mal e deseja vê-la.

Terça-feira  – Celso men-
te e afirma que Úrsula pode
falecer a qualquer momento,
deixando Maria Inês arrasa-

Segunda-feira – Maurílio
se prepara para surpreender
José Alfredo. Maria Marta de-
cide visitar Silviano. Xana ouve
Antônio dizer para Naná que
se atrasará para o encontro
com a diretora da casa de aco-
lhimento. Danielle discute com
José Pedro. Maria Clara acerta
com Cláudio os preparativos
para sua festa de casamento.
Téo afirma a Érika que publica-
rá todo o conteúdo da entrevis-
ta de Silviano. Elivaldo e Tuane
criticam Cristina por aceitar ser
a madrinha de casamento de
Maria Clara. Xana finge ser An-
tônio para a diretora da casa de
acolhimento. Severo confirma
a Magnólia que eles estão fali-
dos. Magnólia não consegue
pedir dinheiro para Maria Ísis.
Maurílio observa José Alfredo
ao lado um acompanhante mis-
terioso. Cristina vê Maurílio
apontar sua arma para José
Alfredo.

Terça-feira  – Maurílio acu-
sa Marcão de ser seu cúmpli-
ce. José Alfredo orienta Maria
Marta a dar continuidade a seu
plano. Danielle tenta abrir o cofre
de Maurílio. Pereira avisa ao
delegado Tadeu que Marcão é
cúmplice de Maurílio. Maria
Marta procura Bruna. Marcão é
preso. Bruna ajuda José Alfredo
a abrir o cofre de Maurílio. Téo
pensa em publicar a entrevista
de Érika sobre Salvador. Salva-
dor comemora a venda de seus
quadros. Carmem entrega a
Jonas o cheque de Orville.
Maurílio revela para Danielle a
senha de seu cofre. José Alfredo
abre o cofre de Maurílio.

rio de Vitória. Carlota tenta falar
com Ágata. Vitória se anima ao
ver Rafael chegar à sua festa.
Ágata chega à Boogie Oogie.
Danielle flagra Carlota discutin-
do com Ágata e comenta com
Vitória e Rafael. Pedro vai atrás
de Sandra. Fernando e Homero

perseguem a delegada.
Terça-feira – Fernando se

esconde e Homero foge em
seu carro. Pedro intimida
Sandra. O atropelador faz mais
uma vítima. Célia conta para
Beatriz que será sócia da Star
Trip. Vitória tem uma ideia para
unir Elísio e Beatriz. Madalena
avisa a Beto que Fernando vol-
tará para a Vip Turismo. Tadeu
e Ana temem o resultado do
julgamento de Susana. Elísio
e Beatriz ficam presos no ele-
vador. Luísa e Ricardo entre-
gam os recibos da Vip Turismo
para um contador.

Quarta-feira – Elísio e

Beatriz descobrem a armação
de Vitória para uni-los. Ricardo
decide vender a Boogie Oogie.
Sandra e Rafael se reúnem
com Leonor para acertar os
detalhes de seu casamento.
Augusta se desespera quando
Pedro afirma que Sandra ficará
com ele. Susana se prepara
para seu julgamento. Carlota
furta o passaporte de Beto.
Beatriz e Elísio depõem no
julgamento de Susana. Ana
repreende Susana. Márcia che-
ga ao tribunal.

Quinta a Sábado  – A
emissora não forneceu o resu-
mo dos últimos capítulos.

da. Pepito é desclassificado
do concurso da Celebrar por
causa da denúncia de
Samantha. Úrsula pede a Ma-
ria Inês que espere ela morrer
para ficar com Marcelo. Sueli
aconselha Marcos a ficar do
lado da mãe para retomar a
diretoria do hospital. Marcos
pede a Sueli que volte a ser sua
secretária. Pepito aparece na
casa de Samantha furioso e
cobra explicações sobre a de-
núncia que causou sua elimi-
nação do concurso.

Quarta-feira – Samantha
confessa que foi ela quem de-
nunciou Pepito. Manuel avisa
a Bélgica que ela não partici-
pará mais do concurso. Bélgi-
ca inventa para Nicolas que
seu pai a agride e o fotógrafo a
convida para ficar em São Pau-
lo com ele. Suzana comenta

com Aurélia que foi seguida
por alguém quando tentava in-
cendiar a roupa de Oscar.
Vicente fica inconformado ao
saber que Laura reatou com
Caíque. Diante da chantagem
emocional de Úrsula, Marcelo
promete voltar para casa. Ma-
nuel avisa aos filhos que Bélgi-
ca precisa ser encontrada an-
tes de Tina voltar para casa.
Suzana e Aurélia encontram
as roupas de Oscar na banca-
da da cozinha. Nicolas apre-
senta sua mãe para Bélgica.

Quinta-feira  – Bélgica e
Tina se disfarçam e não dei-
xam Nicolas perceber que se
conhecem. Suzana desconfia
de que foi Heitor quem a seguiu
e colocou a roupa de Oscar na
cozinha. Tina revela seu segre-
do para Bélgica. Kitty não re-
siste às tentativas de sedução
de Gustavo e acaba beijando o
menino. Morgana avisa a
Samantha que ela e Pepito
irão para o Oriente Médio. Meire
pede a Salvador que não faça
nada contra Afeganistão.
Samantha recebe um pedido
de premonição de um sultão
árabe, que lhe promete uma
recompensa milionária.
Marieta diz a Samantha que
Maktub é uma cidade perigosa
e tenta proibir a filha de viajar.
Marcos observa Caíque e Laura
se beijando.

Sexta-feira – Marcos se
enfurece ao saber que Laura e
Caíque estão juntos novamen-
te. Tina comenta com Lúcia

que Bélgica está mentindo ao
contar que Manuel lhe agrediu.
Bélgica confronta Tina. Maria
Inês decide terminar o roman-
ce com Marcelo. Itália não
acredita na mudança de César.
Israel liga para a linha de ajuda
e tenta marcar um encontro
com Bia. Suzana é atacada
por um homem dentro de casa
e afirma a Aurélia que foi Os-
car. Nildes desconfia quando
Sueli diz que voltará a trabalhar
no hospital depois de ter sido
deixada por Marcos no altar.
Marcos orienta Sueli a se apro-
ximar de Caíque e conquistar a
confiança do irmão. Pepito e
Samantha se assustam ao
chegar a Maktub.

Sábado  – Sueli avisa a
Marcos que conseguiu o em-
prego com Caíque na Ala Espi-
ritual. Suzana teme ao desco-
brir que Fernando é o psiquia-
tra que irá atendê-la nas con-
sultas. Nazir avisa a Samantha
que as passagens enviadas a
ela são apenas de ida. Bélgica
tenta chantagear Tina. Bélgica
conta ao pai que está na casa
de tia Conceição. Ricardo bei-
ja Cidinha. Pepito avisa a
Samantha que entregou seus
passaportes para Nazir. Gaby
avisa à família que está namo-
rando Emerson. Samantha re-
cebe um vestido de dançarina
do ventre para usar no encon-
tro com o sultão. Laura desco-
bre que Kitty não se casará
com um conde e a questiona
sobre a mentira.

Etevaldo diz a Xana que Míriam
que ver seu casamento com
Naná. Antônio se aconselha
com Vicente. José Alfredo
avisa a Maria Marta que Maria
Ísis dormirá com ele na man-
são. Silviano procura Merival.
Cristina conta para Elivaldo
que Marcão era informante de
Maurílio. Carmem ateia fogo à
loja de Jonas, mas acaba pre-
sa entre as chamas. Silviano
fala com Maurílio na delega-
cia.

Quarta-feira  – Silviano
pensa em pedir para Merival
libertar Marcão. Carmem ten-
ta falar com Orville. Danielle
vai para a delegacia e Bruna
conta para Maria Marta.
Merival pergunta se Silviano é
Fabrício Melgaço. Danielle
avisa a Maurílio que seu cofre
estava vazio. Maria Ísis se
recusa a aceitar a decisão de
José Alfredo. Maria Marta
decide ir para Petrópolis.
Magnólia e Severo esperam
Noely chegar em casa. Enrico
pede para cozinhar com
Vicente. Orville ouve o recado
de Carmem e se desespera.
José Alfredo pensa na prisão
de Maurílio. Marcão decide
contar o que fez a mando de
Maurílio. Xana é irônico com
Maria Clara. Ismael manda
Lorraine devolver o presente
que ganhou de Silviano. Orville
constata a morte de Carmem
e Helena acalma Salvador.
Lorraine vê José Pedro deixar
o prédio de Silviano.

Quinta a Sábado  – A
emissora não forneceu o re-
sumo dos capítulos.

Sandra e Rafael se reúnem com Leonor para acertar os detalhes de
seu casamento.

Pepito e Samantha se assustam ao chegar a Maktub.

Magnólia e Severo esperam Noely chegar em casa.


