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• A reportagem das crian-
ças escravizadas em Goiás
deu os prêmios Vladimir
Herzog e Esso ao jornalismo
da Record. Um trabalho do
“Record Investigação”.

• Mude aí: a próxima nove-
la das 23 horas, na Globo,
que até aqui era conhecida
como “Joaquina”, a partir de
agora será chamada de “Li-
berdade, Liberdade”.

• Leonardo Miggiorin é
nome confirmado em “A Terra
Prometida”, a nova novela bí-
blica da Record, escolhida
para substituir “Escrava Mãe”.
No ar em 2016.

• O diretor Luiz Fernando
Carvalho convidou Fernanda
Montenegro para o elenco da
novela global “Velho Chico”.
A atriz se animou bastante e
deve aceitar.

• Silvio Santos já retornou
da viagem aos Estados Uni-
dos e retomou as grava-
ções no SBT. Agora vai ace-
lerar o passo, antes das
férias do final do ano.

• Deu uma esfriada na
Rede Globo o projeto para o
“game show” do Márcio
Garcia. Ele permanece à
disposição dos departamen-
tos de novelas e séries.

• Gugu Liberato teve uma
reunião na Record. A pro-
posta é para um programa
semanal. Houve avanço nas
negociações, mas nada foi
fechado até agora.

• A Globo estréia no dia
9, após o programa do Jô,
“Medicina VIP”, série sobre
um médico que aceita qual-
quer cliente, desde que lhe
pague em dinheiro vivo.

Fim de ano
A Record já definiu grande

parte da sua programação
especial de fim de ano. O pon-
tapé inicial será no dia 16 de
dezembro, quando irá ao ar o
“Isso eu faço”, comandado por
Rodrigo Faro. No dia 17, será
a vez do programa de Zezé Di
Camargo & Luciano, dirigido
por Homero Salles. Dia 22,
haverá a “Retrospectiva dos
Famosos”, e dia 23, vai ao ar a
“Família Record”. Por fim, no
dia 29, será a vez da “Retros-
pectiva do Jornalismo”. Mas e
a Xuxa Meneghel? Por enquan-
to a emissora ainda não defi-
niu a data do seu especial de
fim de ano.

Olha essa
Um dos âncoras do “SBT

Brasil”, Joseval Peixoto surpre-
endeu seus companheiros na
semana passada, ao promo-
ver uma farta distribuição de
alfaces na redação de jorna-
lismo do SBT. Os mais atentos
sabem que ele tem uma liga-
ção rural, mas não sabiam que
plantava alfaces. E alface da
melhor qualidade.

Dois tempos

No ar como a cabeleireira
Gilda, da novela “I Love
Paraisópolis”, a atriz Cristina
Lago (foto de Daryan Dornelles)
também marca presença na
segunda temporada da série
“PSI”, do canal pago HBO, como
Amanda, uma ex-assaltante de
banco. Sua primeira participa-

ção ocorre no episódio deste
sábado, dia 1º de novembro.

Exportação
A “Pyramedia”, distribuidora

do Oriente Médio, acaba de  li-
cenciar “Joia Rara”, da Globo,
vencedora do Emmy Internacio-
nal de Melhor Novela de 2014. A
empresa distribuirá a trama de
Thelma Guedes e Duca Rachid,
dublada em árabe, para canais
de países da região MENA (Ori-
ente Médio e Norte da África).“Joia
Rara” é um sucesso de venda da
Globo.

Fase de aquecimento
A ex-paquita Graziella Schmitt

se prepara para retornar à televi-
são brasileira. Destaque de
“Belmonte”, produção exibida em
Portugal entre os anos de 2013
e 2014, ela realizou testes para
integrar o elenco de “A Terra
Prometida”. Aguarda resposta
da Record.

Caminhoneira

Cléo Pires (foto de João
Miguel Júnior) é mais um nome
confirmado no elenco de “Haja
Coração”, novela substituta de
“Totalmente Demais” na Globo.
Vale destacar que é uma perso-
nagem nova, Tamara, criada pelo
autor Daniel Ortiz e que não exis-
tiu na “Sassaricando”. A Cléo
interpretará uma caminhoneira.

Fenômeno na mira
Durante as partidas da sele-

ção brasileira em busca do úni-
co título que o nosso futebol ain-
da não ostenta, o de campeão

olímpico, a ideia da Globo é ter a
participação de Ronaldo Fenô-
meno no time de comentaristas.
Isso dependerá dos muitos com-
promissos do ex-jogador no
período. Aliás, Ronaldo tem “ba-
tido forte” na desanimadora se-
leção principal.

Vai que vai
Acompanhando a

“performance” de Mara Maravi-
lha na “Fazenda”, da Record, fica
a impressão que ela não está
nem aí com coisa nenhuma. E
que a preocupação é simples-
mente causar, “botar fogo” na
casa. Parece até que foi contra-
tada apenas para isso. E está
correspondendo.

Nova fase

A atriz Carolina Kasting (foto
de Renato Rocha Miranda) mos-
tra o novo visual da personagem
Rosa, para a segunda fase da
novela “Além do Tempo”, na Glo-
bo. A “virada” na trama começou
na semana passada.

Funcionou assim
O especial “A Liga – Crôni-

cas do Presídio”, exibido na Ban-
deirantes em quatro episódios,
mostrou que não há necessida-
de de um “batalhão” de apresen-
tadores para se fazer um bom
trabalho. Mariana Weickert e
Thaíde deram conta do serviço e
devem voltar no ano que vem.

Embalado
Em razão dos bons índices

de audiência alcançados pelo

“Troca de Família”, apresentado
por Chris Flores nas noites de
terça-feira, a Record já pensa
em estender o número de onze
episódios previstos. E mais: ava-
lia também a possibilidade de
uma temporada inédita para
2016.

Nova temporada

Fernanda Lima (foto) já rece-
beu sinal verde da Globo para
dar início aos trabalhos de mais
uma temporada do programa
“Amor & Sexo”. As gravações no
Projac, no Rio, começam no pró-
ximo dia 7, mas faltam ainda
algumas definições quanto ao
pessoal de bancada.

Novo horário
O programa de entrevistas de

Mariana Godoy na Rede TV!, que
vai ao ar nas noites de sexta-feira,
mudou de horário. Passou a ser
exibido das 22h30 às 23h25, logo
após o Rede TV News. Uma
mudança estratégica, segundo
Franz Vacek, superintendente de
Jornalismo e Esportes.

Confirmado
Otávio Müller é outro grande

nome confirmado no elenco da
nova “Escolinha do Professor
Raimundo”, especial em sete
episódios que será exibido pelo
canal pago Viva e também na
Globo. Vai interpretar Baltazar da
Rocha, personagem do  Walter
Dávila, falecido em abril de 1996.

Segunda-feira – Vitória
sofre ao ver o registro do mo-
mento da compra de sua viní-
cola divulgado na internet. Lívia
teme reencontrar Felipe. Rosa
se irrita com o confronto entre
Bento e Massimo. Queiroz se
insinua para Michele e Rita
percebe. Dorotéia afirma a
Emília que não será fácil com-
prar as terras de Felipe e reve-
la à empresária os segredos
de Vitória. Massimo demite
Bento. Rosa e Alice ajudam
Vitória a redecorar seu pala-
cete. Felipe garante a Emília
que suas terras não estão à
venda. Emília estranha o com-
portamento de Lívia. Bento
ofende Vitória. Vitória convida

Segunda-feira  – Mari su-
gere que Soraya possa ter
herdado a doença de Izabelita.
Ximena conta a Fradique so-
bre a atitude de Gabo com ela
e Mari. Lilica comunica que
Dilson será o cuidador de
Izabelita. Benjamin comenta
com Gabo que Soraya apre-
sentou lapsos de memória.
Clarice informa a Sabão que
não poderá fazer nada para
ajudá-lo junto à polícia. Gabo
diz a Soraya que quer o divór-
cio. Sabão revela a Gabo que
tem documentos que podem
incriminar Dom Pepino. Gabo
entrega os documentos de
Dom Pepino a Raul, para en-
caminhar a Paulo Terada.
Ximena vasculha os perten-
ces de Raul.

Terça-feira  – Ximena con-

Segunda-feira  – Juliano
arma uma emboscada para
Zulu, que é apreendido pela
Polícia. Iraque tenta convencer
Juliano a se livrar da maleta.
Romero discute com Atena na
frente de Tóia. Tio ameaça
Juliano para Zé Maria. Nora son-
da Nelita sobre o passado de
Orlando. Tina faz uma surpresa
para Rui. Oziel se esquiva de
Indira. Zé Maria enfrenta Juliano
e resgata a maleta da facção.
Orlando propõe que Lara seja
sua amante. Belisa vê uma men-
sagem suspeita no celular de
Orlando e avisa a Juliano. Zulu
revela a Dante que foi Juliano
quem armou para ele ser pego.
Juliano vê Zé Maria com Orlando
e conclui que o pai é um membro
da facção. Ascânio alerta Romero
sobre sua paixão por Tóia. Dante
procura Juliano.

Terça-feira  – Dante não
encontra a maleta na academia
de Juliano, mas exige que o
lutador o acompanhe à delega-
cia. Romero reúne as vítimas do
sequestro de Santa Tereza para
ajudar Genivaldo, mas o bandi-
do reconhece o ex-vereador
como integrante da facção.
Belisa afirma a Dante que a
maleta era de Orlando. Duda
descobre que está grávida e
Vavá disfarça para Mel. Dante
confessa a Juliano que acredita
em sua inocência. Juliano se-
gue Zé Maria até a casa que ele
mantém em segredo. Atena
contrata a Ursinha para ir ao
apartamento de Romero e Tóia
estranha. Juliano confronta Zé
Maria, que imobiliza o filho com
a ajuda de seus capangas.

Quarta-feira  – Juliano encon-
tra um bilhete de Zé Maria o acon-
selhando a deixar a cidade. Dante
questiona Orlando sobre sua fa-
mília. Úrsula e Mel desconfiam
do comportamento de Vavá com
Duda. Merlô decide se apresen-
tar na boate improvisada de Ninfa
e Alisson e Adisabeba se entris-
tece com o filho. Juliano revela a

segue encontrar os documen-
tos de Dom Pepino no quarto
de Raul. Mari avisa a Júnior
que Soraya precisa de ajuda e
sugere a Benjamin que leve a
mãe para uma consulta com
Patrícia. Cícero comemora com
Benjamin e Margot o desem-
penho de seus negócios em
Tóquio. Dom Pepino levanta de
sua cadeira sem que Deodora
perceba. Gabo fica furioso com
Raul ao perceber que os docu-
mentos de Dom Pepino sumi-
ram. Patrícia concorda em
atender Soraya. Eva aceita o
pedido de Margot para cuidar
de Maria. Ximena entrega os
documentos de Dom Pepino
para Grego.

Quarta a Sábado – A
emissora não forneceu o
resumo dos capítulos.

Cícero comemora com Benjamin e Margot o desempenho de seus
negócios em Tóquio.

Emília para jantar em sua casa.
Terça-feira  – Bento invade

a casa de Melissa atrás de
Dorotéia. Lívia incentiva Anita
a sair com Afonso. Vitória cui-
da de Bento. Melissa exige
que Dorotéia se afaste de Ben-
to. Massimo beija Rosa, que
afirma que só reatará o namoro
se ele decidir se casar. Duran-
te um sonho, Alex pede para
que Felipe não o abandone.
Ariel vê Afonso beijar Anita,
mas acredita que a moça não
cederá aos encantos do rapaz.
Anita se incomoda com o flerte
de Roberto. Raul liga para
Gema. Emília lembra com
mágoa de seu aniversário.

Quarta-feira  – Vitória ad-
mira uma foto de Emília ainda
criança e prepara a casa para
receber a empresária e o pre-
feito para jantar. Zilda comenta
com Felipe que acredita que o
sofrimento de Alex venha de
outras vidas. Lívia e Anita es-
tranham o comportamento de
Emília. Lívia e Felipe ficam
constrangidos quando se en-
contram e Melissa percebe.
Sem saber, Lívia compra um
antigo anel de Vitória para pre-
sentear Emília. Queiroz con-
trata Bento para trabalhar na

agência de turismo e Gema
reprova. Chico ouve Queiroz
ameaçando enviá-lo para um
orfanato. Emília ignora o jantar
de Vitória. Um oficial de justiça
avisa a Vitória que ela precisa-
rá deixar sua casa.

Quinta-feira – Vitória se
desespera e tenta falar com
Emília. Anita se surpreende
com o comprometimento de
Roberto com seus pacientes.
Melissa sofre com sua dor de
estômago. Felipe tenta acal-
mar Alex. Vitória e Luiz procu-
ram Emília. Vitória acusa Emília
de ser uma pessoa má e Luiz
tenta acalmá-la. Ariel alerta
Lívia e Anita sobre a visita de
Vitória a Emília. Gema desco-
bre que Chico fugiu de casa.
Lívia desconfia do súbito mal-
estar da mãe. Lívia se distrai
ao celular com Pedro e acaba
atingida pelo carro de Felipe.

Sexta-feira  – Felipe so-
corre Lívia. Raul desconfia do
motivo de Bernardo ter escolhi-
do visitar Belarrosa. Bento ofen-
de Vitória. Rosa discute com
Bento na frente de Alice. Lívia
confessa a Anita que está apai-
xonada por Felipe e pensa em
terminar o noivado com Pedro.

Alberto lamenta ter cultivado o
ódio de Emília por Vitória. Chico
perambula pelas ruas e Gema
o procura. Felipe desabafa com
Afonso sobre Lívia. Melissa
teme perder Felipe para Lívia.
Severa comenta com Zilda que
Vitória não conseguiu sua casa
de volta. Massimo descobre
que suas sobrinhas passarão
um tempo sob seus cuidados.
Lívia visita Vitória. Raul e
Bernardo resgatam Chico e o
levam até Gema.

Sábado  – Gema agradece
Bernardo e Raul por resgata-
rem Chico. Emília revela a Lívia
que decidiu se instalar na casa
de Vitória. Gema afirma que
protegerá Chico e dá um ultima-
to em Queiroz. Vitória pede
ajuda a Afonso. Felipe combina
um encontro com Lívia e
Dorotéia descobre. Felipe e Lívia
combinam de conversar com
Melissa e Pedro. Severa cai em
uma armadilha de Melissa.
Massimo se desespera com a
chegada de suas sobrinhas.
Dorotéia conta para Melissa que
Felipe se encontrou com Lívia.
Vitória garante a Luiz que não
deixará sua casa. Bernardo e
Emília se encontram.

Merlô a verdade sobre Zé Maria.
Romero se declara para Tóia e
a pede em namoro. Abner e
Adisabeba discutem. Zé Maria
implora ajuda a Adisabeba e os
dois acabam se beijando. Lara
aceita se tornar amante de
Orlando. Juliano pede perdão a
Tóia.

Quinta-feira  – Juliano con-
fessa que descobriu a verdade
sobre Zé Maria e afirma a Tóia
que Romero é um bandido.
Adisabeba se preocupa com
seus sentimentos por Zé Ma-
ria. Tóia desabafa com Ascânio
sobre Romero e Juliano.
Juliano revela a Merlô que colo-
cará Zé Maria na cadeia.
Adisabeba pede ajuda a Merlô
para conversar com Juliano.
Juca ameaça abandonar
Domingas, que se humilha
para o marido. Oziel se ofende
quando Tina propõe que os
dois sejam amantes. Iraque
flerta com Domingas. Mel des-
cobre que Duda está grávida
de Vavá. Nelita perde o controle
e impede que Orlando se en-
contre com Lara. Tóia surpre-
ende Atena com Romero.

Sexta-feira  – Tóia decide
devolver o anel de compromis-
so que Romero lhe deu. Juliano
encontra Belisa. Adisabeba e
Abner terminam o relaciona-
mento. Úrsula se desespera
ao saber que Duda engravidou
de Vavá. Tina volta a trabalhar
na casa de Oziel, que decide se
afastar da moça. Adisabeba
pede Zé Maria em namoro.
Domingas não acredita no in-
teresse de Iraque por ela.
Juliano descobre que Zé Maria
foi o responsável pela sua pri-
são. Lara visita Orlando na
mansão dos Stewart. Juliano
afirma a Dante que quer ajudá-
lo a capturar Zé Maria.

Sábado  – Juliano revela a
Dante que viu Zé Maria entregar
uma maleta para Orlando, mas
o policial não acredita. Adisabeba
esconde Zé Maria no Morro da
Macaca e afirma que conversará
com Juliano. Dante se encanta
com Lara, que finge ser uma
prima distante de Orlando. Atena
arma para que Tóia a flagre na
cama com Romero. Belisa aler-
ta Dante sobre Orlando e Lara.
Úrsula e Duda fazem as pazes.
Iraque beija Domingas. Indira
surpreende Oziel e Tina juntos.
A laje de Ninfa e Alisson desaba.
Juliano pede para encontrar Zé
Maria e avisa a Dante. Romero
descobre que Juliano decidiu
cooperar com Dante. Zé Maria
desconfia da armação de
Juliano.

Zé Maria desconfia da armação
de Juliano.

Vitória garante a Luiz que não
deixará sua casa.


