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A REGRA DO JOGO
(GLOBO – 21h00)

I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30) - Últimas semanas

• De volta da Europa, Gugu
Liberato decide a partir desta
semana seu futuro na televi-
são. Se continua na Record ou
vai para outra emissora. Tudo
pode acontecer.

• Segundo informações
que circulam no meio musical,
o “Show da Virada”, da Globo,
não irá mais ocorrer em
Goiânia. O programa terá como
destino Salvador.

• O canal pago Multishow
pretende contar com Tatá
Werneck em sua grade de
2016. Tatá poderá ter um pro-
grama somente dela ou dividir
com alguém.

• Confirmado em “Êta Mun-
do Bom”, a próxima novela das
seis na Globo, Anderson Di
Rizzi integrará o núcleo caipi-
ra. Viverá o personagem Zé
dos Porcos.

• Estava observando aque-
le “Além do Peso”, no “Hoje em
Dia”, da Record, e não é por
nada não, mas ele tem mais

famosos que “A Fazenda”. Fa-
çam a conta.

• O elenco da novela
“Tiradentes” começa a gra-
var em janeiro. Em 2016,
em razão da Olimpíada no
Rio, essa atração global das
23 horas irá estrear em
abril.

• A Record ainda não in-
forma oficialmente, mas
Sidney Sampaio já está fe-
chado para liderar a 2ª fase
da novela “Josué e A Terra
Prometida”. Gravações em
janeiro.

• Em relação aos traba-
lhos do “The Voice Kids”, na
Globo, está tudo muito no co-
meço. Não há ainda maiores
decisões sobre como o pro-
grama irá funcionar.

• Todas as principais
emissoras de televisão ex-
pediram nota de pesar pelo
falecimento do Miele, ocorri-
do dia 14. O artista se foi com
o respeito de todas.

Novelas coladas
Em uma estratégia para

fortalecer a exibição de “Es-
crava Mãe” e não correr o
risco de perder tudo o que “Os
Dez Mandamentos” conquis-
tou até aqui, a Record vai
exibir as duas novelas juntas,
durante uma semana, na sua
faixa da noite. De acordo com
o planejado, a partir do dia 16
do mês que vem, os primeiros
capítulos de uma entrarão “na
cola” dos últimos da outra,
em uma tentativa a mais de
segurar a atenção do público
presente.

Programa novo
O projeto que o SBT está

guardando a sete chaves é
um “reality de churrascos”.
Já existem dois programas
em linha parecida, com a
Ticiana Villas Boas e Carlos
Bertolazzi, um de doces e
outro de comida. Agora virá
esse de churrasco, que vai
estrear no começo do ano
que vem e com a apresenta-
ção dos dois, Ticiana e
Bertolazzi.

Sem parar

Logo depois da novela “I
Love Paraisópolis”, Bruna
Marquezine (foto de Zé Pau-
lo Cardeal) voltará suas aten-
ções para uma nova série da
Globo sobre a história da
televisão. Ela herdou a per-

sonagem da Sophie Charlotte,
que deixou o projeto para curtir
a gravidez de seu primeiro fi-
lho, fruto do relacionamento
com Daniel de Oliveira. Curio-
samente, Bruna terá como par
romântico nessa série o pró-
prio Oliveira.

Caminho sem volta
A terceirização da

Teledramaturgia da Record é
um caminho sem volta. Depois
de “Os Dez Mandamentos”,
produção escolhida para fe-
char um ciclo, a regra do jogo
será ditada pela produtora
Casablanca, de São Paulo, já
responsável por “Escrava Mãe”.
Justificando a terceirização das
produções, a Record aponta a
necessidade de contenção de
gastos.

Xerox
A Globo podia muito bem

evitar certas coisas. Fernanda
de  Freitas saiu da série “Ta-
pas & Beijos”, e depois de
quatro anos fazendo a mesma
personagem, entrou diretamen-
te no “Mister Brau”. Até agora,
pelo menos, e não por falta de
esforço, ela ainda não deixou
de ser a Flavinha.

Bem atrasadinho
O SBT é a única grande

rede de televisão que ainda
não tem os seus informativos
apresentados em alta defini-
ção (HD). Continuam todos em
SD. As previsões mais otimis-
tas indicam que essa passa-
gem deve acontecer logo no
começo do ano.

Grade da discórdia
Para tornar possível a en-

trada da Disney, o SBT jogou
terra em cima do “Domingo
Legal”. Hoje os seus resulta-
dos são pífios em relação ao
passado. Perde feio da Record
e Globo neste horário, ficando

ainda para o programa a obri-
gação de pagar, em apenas
duas horas, todas as ações de
merchandising que antes eram
feitas em quatro.

Plantão da F 1
Neste domingo, dia 25, a

Fórmula 1 vai correr o Grande
Prêmio dos Estados Unidos,
no mesmo horário das partidas
da TV do Campeonato Brasi-
leiro. Dada a possibilidade de
Lewis Hamilton se sagrar cam-
peão da temporada nesta pro-
va, a Globo já decidiu que ado-
tará esquema especial de co-
bertura. Os dois eventos serão
transmitidos simultaneamente.

Chegando

Lavínia Pannunzio (foto de
Caiuá Franco), como Iolanda,
será uma das atrações de “Li-
gações Perigosas”, série que
estreia dia 4 de janeiro, na
Globo. Será o primeiro traba-
lho de Lavínia na televisão. A
atriz é premiada e reconhecida
no teatro, onde já atuou em
mais de 50 peças e dirigiu
mais de uma dezena.

Que situação!
A Record não tem qualquer

plano para o Britto Junior e não
deseja aproveitá-lo mais em
projeto nenhum. Isso é oficial.
Só que o contrato dele vai até
o final do ano que vem. Tem
todo esse chão pela frente. Um
mico para emissora e para o

próprio Britto. Uma situação
bem desagradável.

Segurando a onda
Em tempos de contenção

de gastos em todos os seg-
mentos, não será nenhuma sur-
presa se o SBT, por exemplo,
recorrer a reprises de progra-
mas entre janeiro e fevereiro. E
já tem algo assim sinalizando
para os lados da “Praça”.

Falta de imaginação
É muito normal neste perí-

odo do ano pipocarem progra-
mas de TVs com repórteres ou
apresentadores em gravações
nos parques da Disney. Até
disfarçam para parecer algo
natural, mas não. O Mickey
não aguenta mais ver a cara de
alguns deles...

Agora é Mafalda
Depois da repercussão

provocada pela modelo Angel,
em “Verdades Secretas”,
Camila Queiroz agora viverá a
caipira Mafalda, na novela glo-
bal “Êta Mundo Bom”. As gra-
vações começam nesta sema-
na, sob a direção de Jorge
Fernando.

Rivalidade

Adriana Birolli (foto) iniciou
as gravações em “Totalmente
Demais”, substituta de “I Love
Paraisópolis” na Globo. Ela
será a inimiga número um de
Carolina, vivida por Juliana
Paes, no mundo editorial.

MALHAÇÃO
(GLOBO – 17h30)

Segunda-feira – Luciana e
Sueli lamentam a demissão
de Jorge por conta dos boatos
espalhados na internet.
Rodrigo alerta Roger sobre o
comportamento com Lívia.
Vilma se aproxima de Uodson
e Ciça sente ciúmes. Lívia dis-
cute com Luciana por causa de
Nanda. Tainá e Camila pedem
a Henrique que revele a verda-
de sobre o falso namoro. Nanda
desconfia do afastamento de
Luciana e Rodrigo. Nanda e
Filipe se desentendem. Con-
trariando Ana, Miguel decide
usar o quarto de João como
escritório. Krica acusa Alina de
espalhar os boatos contra Jor-
ge na internet. Uodson sugere
que Ciça participe da banda
dos meninos e recebe um
abraço da cantora.

Terça-feira  – Uodson se
incomoda com os elogios de
Beto e Glauco a Ciça. Ciça com-
partilha ideias com Pedro e a
nova banda. Jéssica inventa
bilhetes de amor para unir

Segunda-feira  – Tomás
examina Benjamin e tranquiliza
Mari. Grego leva Ximena para o
hospital. Os filhos de Soraya
comemoram a volta de Tampi-
nha. Gabo enfrenta Dom Pepi-
no por causa do atentado a
Ximena. Deodora avisa a
Danda que Júnior perdeu a
memória após ser atropelado.
Soraya conclui que Gabo está
apaixonado por Ximena. Soraya
decide cuidar de Júnior e Melo-
dia desconfia do mordomo.
Paulucha recebe a visita de uma
assistente social, que afirma
ter recebido uma denúncia con-

Segunda-feira – Atena reve-
la para Romero que agora faz
parte da facção criminosa.
Orlando aconselha Lara a se
afastar dele. Dante pede ajuda a
Juliano para encontrar Belisa,
sem saber que o lutador está
abrigando sua namorada. Tóia
pensa em Juliano. Romero ex-
pulsa Atena de sua casa. Luana
descobre que Kim está saindo
com Lígia por dinheiro. Vavá
decide não ser o doador para a
inseminação de Duda. Tóia ven-
de a casa de Djanira para
Adisabeba. Romero aceita a ofer-
ta de Atena para não perder sua
cobertura. Tóia surpreende
Belisa com Juliano.

Terça-feira  – Juliano inventa
para Tóia que está namorando
Belisa. Romero decide instalar
Ascânio em sua cobertura para
provocar Atena. Juliano cede às
investidas de Belisa. Alisson e
Ninfa constroem sua casa e se
afastam de Merlô. Tina e Oziel
ficam juntos. Rui desabafa so-
bre seu casamento com Oziel.
Tóia conta para Dante que Belisa
está com Juliano. Dante amea-
ça prender Juliano e Iraque avi-
sa a Adisabeba. Tóia se deses-
pera ao saber da detenção de
Juliano. Belisa exige que Dante
liberte Juliano. Tio avisa a Zé
Maria que a vida de Juliano está
em perigo.

Quarta-feira  – Belisa culpa
Orlando por sua internação na
clínica psiquiátrica. Claudine se
declara para Feliciano e afirma
sentir ciúmes de Nora. Nelita
aconselha Belisa a não enfren-
tar Orlando para não retornar à
clínica. Adisabeba descobre que
Ninfa e Alisson planejam abrir
uma boate. Zé Maria orienta seus
capangas a bater em Juliano.
Tina e Oziel ficam constrangidos
durante um jantar com Rui e
Indira. Tio passa uma missão
para Atena. Paturi furta documen-
tos comprometedores. Juliano
é surpreendido por capangas e

Nanda e Filipe. Uodson sofre com
o amor não correspondido por
Ciça. Nanda encontra o suposto
bilhete de Filipe e comemora com
Jéssica. Filipe não recebe a men-
sagem, que acaba ficando com
Pedro. Max e Marina pedem para
passar a noite na casa de Nilton.
Jéssica percebe a confusão e
pede ajuda a Roger para resga-
tar Nanda do encontro que não
deu certo. Lívia conta para Miguel
que está namorando Roger.
Pedro e Filipe veem Nanda e
Roger se beijando. Rodrigo afir-
ma a Ciça que ama Luciana.

Quarta-feira – Rodrigo pede
ajuda a Ciça para reatar o namo-
ro com Luciana. Nanda se afas-
ta de Roger e diz que gosta de
Filipe. Bia repreende Nilton por
não cumprir a promessa às cri-
anças. Marina desabafa com
Rubem. Jorge procura um novo
emprego. Ciça não gosta da
cumplicidade entre Vilma e
Uodson. Alina ouve quando
Roger confessa a Glauco que
beijou Nanda novamente. Miguel

se preocupa com o namoro de
Lívia e Roger. Ciça exige que
Luciana se afaste de Rodrigo.
Magoado, Filipe garante a Nanda
que não sente nada por ela.
Luciana inventa para Rodrigo
que está apaixonada por outro.
Jéssica apresenta o novo
chapeiro da lanchonete, Cleiton,
e Ciça se incomoda por ele que-
rer cantar na banda. Pedro vai
atrás de Luciana e garante que
Rodrigo é apaixonado por Ciça.

Quinta-feira  – Pedro se de-
clara para Luciana. A voz de
Cleiton faz sucesso com os inte-
grantes da banda. Uodson deci-
de fazer passeios turísticos co-
mandando uma charrete.
Rodrigo questiona Ciça sobre
sua conversa com Luciana. Ciça
exige que Luciana seja mais
convincente com Rodrigo. Luan
pede que Alina pare de provocar
Luciana. Nanda se recusa a ficar
perto de Filipe e Jéssica se pre-
ocupa. Lívia inventa para Roger

que não é mais virgem e pede
conselhos a Ana. Vanda flagra
Uodson beijando uma hóspede
do hostel no horário de massa-
gem. Luciana beija Pedro na fren-
te de Ciça e Rodrigo.

Sexta-feira  – Ciça comemo-
ra o beijo de Luciana e Pedro e
Rodrigo confronta a menina. A
hóspede acusa Uodson de tê-la
atacado e Vanda repreende o
filho. Ana aconselha Lívia sobre
o namoro com Roger. Jéssica
tenta convencer Nanda a não
desistir dos estudos por causa
de Filipe. Ciça sugere que
Rodrigo se torne produtor da
banda. Luciana agradece o
apoio de Pedro. Ciça afirma aos
estudantes do Leal Brazil que
não foi responsável pelos boa-
tos sobre Jorge. Filipe é demiti-
do e Nanda consegue um em-
prego. Nilton diz a Marina que
ainda gosta de Bia. Rodrigo de-
cide aceitar o conselho de Ciça
e produzir a banda de música.

tra a confeiteira. Sabão afirma a
Benjamin que pode afastar Dom
Pepino em troca da sociedade
na Pilartex.

Terça-feira – Sabão garante
a Benjamin que possui docu-
mentos contra Dom Pepino. Tatu
pede ajuda a Grego para que
não seja afastado de Paulucha.
Izabelita não reconhece Maria.
Mari confirma sua gravidez para
Danda. Margot alerta Benjamin,
dizendo que Gabo e Sabão po-
dem ser cúmplices. Janice con-
vence Izabelita de que Maria é
sua filha e a leva para a casa de
Dom Pepino. Dirce diz a Clarice
que Paulucha será autuada por
ter abrigado um menor. Todos
se desesperam com o sumiço
de Maria. Tomás pergunta a Mari
se ela está grávida.

Quarta-feira  – Gabo manda
Sabão contratar uma enfermei-
ra para cuidar de Maria, e avisa
que ninguém pode saber onde a
criança está. Mari revela a
Jurandir e Eva que está grávida.
Cícero ouve Boracéia dizer que
recebeu dinheiro para doar seu
leite materno a um bebê. Benja-
min encontra Maria no hotel com

a enfermeira. Gabo repreende
Sabão ao saber que Benjamin
encontrou Maria. Margot avisa a
Benjamin que vai para Nova York
com Maria. Ximena desperta do
estado de coma. Mari conta a
Benjamin que está grávida.

Quinta-feira – Benjamin e
Mari comemoram a gravidez.
Lindomar e Patrícia se beijam. A
enfermeira do hospital avisa a
Gabo que Ximena fugiu. Diante
da insistência de Soraya, Danda
revela que Mari está grávida.
Ximena decide voltar para
Paraisópolis, a pedido de Gre-
go. Mari e Benjamin flagram
Sabão com Boracéia. Margot diz
a Grego que aceita morar com
ele em Paraisópolis. Paulo
Terada prende Sabão. Clarice
aconselha Sabão a contar a ver-
dade sobre o sequestro de Ma-
ria. Soraya exige que Júnior fale
a verdade sobre sua perda de
memória. Gabo pede para
Ximena escondê-lo em sua casa.
Sabão inventa para o delegado
que foi Benjamin quem mandou
sequestrar Maria.

Sexta-feira – Gabo pede a
Ximena que retire uma quantia
em dinheiro de sua conta.
Lindomar afirma a Patrícia que
irá com ela para Harvard. Júnior
desmaia ao saber que seu pai,

Evaristo, chegou à cidade. Paulo
e Cícero avisam a Benjamin que
Sabão o acusou de ser mandan-
te do sequestro de Maria. Evaristo
se apresenta a Grego e o para-
beniza pelo trabalho na comuni-
dade. Na ausência de Benja-
min, Margot assume a presidên-
cia da Pilartex e cria um fundo de
investimento para o projeto de
Paraisópolis. Gabo fica furioso
ao descobrir que Ximena inves-
tiu seu dinheiro em Paraisópolis.
Paulo Terada avisa a Benjamin
que ele será detido.

Sábado  – Mari enfrenta Gabo
para salvar Ximena. Soraya ter-
mina seu relacionamento com
Gabo. Deodora avisa a Clarice
que Dom Pepino sofreu um aci-
dente durante a viagem, e a
advogada a orienta a assumir os
negócios do marido. Gabo sai
da prisão e avisa a Ximena que
abriu contas na Suíça em seu
nome. Paulo Terada avisa a
Deodora que tem uma ordem de
prisão contra Dom Pepino. Gabo
é impedido de entrar na Pilartex.
Margot assume a presidência
interina da Pilartex. Clarice con-
segue que Dom Pepino fique
em prisão domiciliar. O médico
de Izabelita pede exames para
Soraya. Soraya apresenta lap-
sos de memória.

Zé Maria chega para salvá-lo.
Quinta-feira – Juliano e Zé

Maria conseguem se defender
dos capangas e o lutador não
desconfia da armação do pai.
Atena recebe a missão de se-
duzir Faustini. Zé Maria conven-
ce Juliano a deixar o Rio de
Janeiro. Vavá e Duda ficam jun-
tos e Nenenzinho descobre.
Domingas recebe flores de um
admirador secreto. Oziel pede
Tina em casamento. A boate de
Ninfa e Alisson faz sucesso e
Adisabeba confronta as duas.
Belisa registra o encontro de
Zulu com Orlando e avisa a
Juliano. Atena conhece Faustini.
Romero e Tóia sofrem um as-
salto em um restaurante.

Sexta-feira  – Romero e
Tóia são mantidos como re-
féns. Belisa pede que Juliano a
ajude a desmascarar Orlando.
Atena avisa a Tio que cumpriu
sua missão com Faustini.
Romero protege Tóia de um
dos bandidos, mas acaba atin-
gido por um tiro. Duda confes-
sa a Vavá que ficou com ele
para engravidar. Oziel exige que
Tina revele o romance dos dois
para Rui. Domingas recebe
mais flores, sem saber que são
de Juca. Romero consegue a
libertação de todos os reféns e
se emociona com a homena-
gem das vítimas.

Sábado  – Juliano volta para
o Rio de Janeiro. Paturi revela
para Dante a nova operação da
facção. Um homem vai à casa
de Orlando para lhe entregar
uma mala suspeita. Romero co-
menta com Atena que quer de-
sistir da facção. Cesário afirma
a Luana que deseja se casar
virgem. Orlando e Nelita deci-
dem a data de seu casamento.
Juca humilha Domingas.
Adisabeba avisa a Zé Maria que
Juliano está no Rio de Janeiro.
Orientado por Belisa, Juliano
confisca a mala que Orlando
entrega a Zulu.

Romero comenta com Atena que quer desistir da facção.

Margot assume a presidência
interina da Pilartex.


