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• Rhoque Malizia é o novo
apresentador do “Turismo e
Aventura”, nas manhãs de do-
mingo do SBT. Malizia divide
os trabalhos do programa com
Renata Sartorio.

• Na reta final de “I Love
Paraisópolis”, Gabo, o perso-
nagem de Henry Castelli, fica-
rá entre a vida e a morte, de-
pois de um ataque de Dom
Peppino, Lima Duarte.

• Beth Goulart foi convocada
para “A Terra Prometida”, pró-
xima novela bíblica da Record.
Participará da segunda fase
da história, escrita por Renato
Modesto.

• Apesar do grande inte-
resse de autores da Globo no
seu trabalho, Lilia Cabral não
abre mão de uma boa pausa
no vídeo. A última aparição foi
na novela “Império”.

• A Bandeirantes será eco-
nômica na sua programação
do ano que vem. Até agora, em

todos os orçamentos feitos,
não existe previsão para gran-
des lançamentos.

• A Protagonista de “Cúm-
plices de um resgate” no SBT,
Larissa Manoela gravou dois
novos clipes para a novela,
com as músicas “Fugir Ago-
ra” e “Juntos”.

• Andreia Horta já está en-
volvida nos preparativos de
“Liberdade, Liberdade”, pró-
xima da Globo na faixa das
onze da noite. Será Joaquina,
filha de Tiradentes.

• O “MasterChef”, da Ban-
deirantes, terá temporadas
mais longas a partir de 2017.
Existe desejo de antecipar o
início da sua exibição para o
mês de abril.

• Lauro César Muniz tra-
balhando em tempo integral
em sua nova novela, a pri-
meira nesta volta à Rede Glo-
bo. A história irá girar em tor-
no de três famílias.

Tarcísio na próxima
Longe das novelas desde

o trabalho em “Saramandaia”,
em 2013, e atualmente dedi-
cado ao teatro, com a peça
“O Camareiro”, em São Pau-
lo, Tarcísio Meira poderá mar-
car sua volta em “Velho
Chico”, a substituta de “A
Regra do Jogo”, na Globo. O
diretor Luiz Fernando Carva-
lho quer o ator em uma parti-
cipação especial nos primei-
ros capítulos.

Então é assim
A Record cogita para o

ano que vem abrir um segun-
do horário de novelas. Após a
estreia da religiosa “A Terra
Prometida”, às 20h30, se pre-
tende lançar “Escrava Mãe”
em uma nova faixa, 19h30.
Deve ocorrer a fixação des-
ses dois horários, um para
as religiosas e o outro para
novelas contemporâneas.

Luciana de volta

Luciana Vendramini (foto)
está gravando participação
especial em “Escrava Mãe”,
na Record, com a persona-
gem Ximena, que vai apare-
cer no núcleo da Taberna da
Vila. Sua última novela foi

“Amor e Revolução”, exibida
pelo SBT em 2011.

Nova Escolinha
Estão em andamento as

gravações da nova “Escolinha
do Professor Raimundo”, que
será exibida no canal Viva, na
TV fechada, e Globo, na TV
aberta. A diretora Cininha de
Paula não poupou elogios ao
time do programa, liderado por
Bruno Mazzeo.

Espaço aberto
Além do chamado “Time de

ouro”, formado por ex-atletas,
a Globo também contará com
convidados especiais para co-
mentar provas, durante a Olim-
píada do Rio de Janeiro. É o
caso, por exemplo, de Lars
Grael, na vela, já confirmado.

Entendo que...
Em vez de dizer certas coi-

sas e brincar com outras, até
com aquilo que não deve, Silvio
Santos poderia, a cada
Teleton, agradecer os artistas
que lá comparecem, inclusive
à custa de sacrifícios pesso-
ais. Casos de cantores e con-
juntos, que passam pelo SBT,
entre um show e outro, entre
uma viagem e outra.

Olha essa
Na Record, há uma lista

com 25 nomes para gravação
do “Amigo Secreto” do “Hoje
em Dia”, no dia 8 de dezembro.
Todos os contratados da casa
participam e o número ímpar é
o que chama a atenção. O 26º
seria o Britto Júnior, que só irá
entrar se o diretor Marcelo Sil-
va autorizar.

Dose dupla
A partir desta terceira tem-

porada, “Hell’s Kitchen – Cozi-
nha Sob Pressão”, do chef
Carlos Bertolazzi, terá como

novidade a narração de Analice
Nicolau. Mesmo com esta nova
atividade, Analice continuará a
desempenhar as suas funções
no jornalismo do SBT.

Vai bem
 “Malhação – Seu Lugar no

Mundo”, escrita por Emanuel
Jacobina, ainda tem uma lon-
ga estrada pela frente na Glo-
bo. Mas já se mostra como
mais um acerto da sua área de
novelas. Na foto de Pedro Curi,
as atrizes Julia Konrad e Marina
Moschen, integrantes do elen-
co.

E o carnaval da Band?
Internamente, a Bandeiran-

tes deu o “start” nos preparati-
vos para a cobertura do carna-
val do ano que vem, como sem-
pre em Salvador e no Recife.
Mas esqueceram de uma coi-
sa: quem vai transmitir? Todos
que faziam isso não estão mais
na emissora, como Adriane
Galisteu, Patrícia Maldonado,
Luiz Bacci e André Vasco.
Numa dessas, alguém sugere
o R.R. Soares. É uma ideia.

Tendência
A Globo, no anúncio da sua

programação para o ano que
vem, poderá surpreender na
faixa da manhã. Há quem de-

fenda, com todas as forças, a
transformação do “Bem Estar”
em um quadro do “Encontro”,
da Fátima Bernardes.

Caminhando
Nos últimos dias, a conver-

sa da Record com o Gugu
andou bem. A favor do vento.
Ficou acertado que ele irá fa-
zer programa uma vez por se-
mana, às quartas-feiras, e sua
produtora, a GGP, irá se res-
ponsabilizar pela produção de
outro programa da linha de
shows.

Desafiada
A blogueira fitness Gabriela

Pugliesi (foto de João Cotta) é
clicada nos bastidores do qua-
dro “Desafiados”, dentro do
“Caldeirão do Huck”, gravado
na Argentina. Ela participa das
provas desta atração, exibida
pela Globo nas tardes de sába-
do.

Berlinda
A Globo busca melhor

posicionamento para os seis
apresentadores do “É de Casa”,
nas manhãs de sábado. O pro-
grama, que estreou em 8 de
agosto, se aproxima do seu
terceiro mês de exibição. Há
um excesso e não há espaço
suficiente para todos. É ne-
cessário rever. 

Segunda-feira  – Bernardo
e Emília se irritam um com o
outro e Ariel comemora. Emília
sonda Dorotéia sobre o pas-
sado de Vitória e Luiz. Bernardo
visita Vitória, que o alerta sobre
Emília. Emília conversa com
Alberto sobre seus planos de
vingança. Anita conhece Zilda
e Alex. Melissa sofre ao pensar
em Felipe e Lívia. Afonso não
gosta quando Anita revela seus
planos de ser mãe sem se
envolver amorosamente.
Salomé admira Massimo.

Segunda-feira – Gilda ten-
ta convencer Eliza de que seu
pai faleceu. Arthur ganha a
competição de caiaque e é
saudado por Daniele. Carolina
comunica que irá para Austrá-
lia participar de um editorial de
moda. Pietro informa que a
modelo do editorial será
Daniele LiebDich. Dorinha e
Zé Pedro se hospedam com
as crianças na casa de Caroli-
na. Pietro e Lu insinuam para
Carolina que Germano está

Segunda-feira  – Juliano con-
fessa para Zé Maria que armou
para que o pai fosse preso pela
Polícia. Os bandidos da facção
golpeiam Juliano e libertam Zé
Maria. Belisa sugere que Dante
acredite em Juliano. Tio avisa a
Zé Maria que eliminará Juliano.
Orlando encontra o celular de
Belisa e envia uma mensagem
para Juliano em nome da moça.
Juliano cai na armadilha de
Orlando, mas Zé Maria salva a
vida do filho e implora perdão ao
menino. Belisa se desentende
com Orlando. Romero beija Tóia.
Romero afirma a Atena que não
desviará dinheiro da construção
de sua creche. Lara se instala na
mansão dos Stewart. Zé Maria
se entrega para Tio.

Terça-feira – Merlô conse-
gue uma arma para Juliano.
Orlando garante a Lara que fugi-
rá com ela. Wallace sugere que
Juca trate Domingas bem para
vender a casa da esposa. Juca é
carinhoso com Domingas, que
exige que Iraque se afaste dela.
Juliano sequestra Dante para
leva-lo até o casarão onde en-
controu Zé Maria. Faustini alerta
a Polícia sobre o rapto de Dante.
Belisa insiste para que Lara re-
vele a verdade sobre Orlando
para sua família. Dante e Juliano
sofrem um acidente.

Quarta-feira – Juliano leva
Dante até um hospital. Faustini
exige que os policiais encon-
trem Juliano, e Tio dá a mesma
ordem para os capangas da fac-
ção. Adisabeba proíbe Merlô de
procurar Juliano. Rui consegue
um emprego e planeja deixar o
Morro da Macaca, mas Tina he-
sita. Indira seduz Oziel. Juca con-
versa com Domingas sobre uma

Bernardo procura Emília para
falar sobre Vitória.

Terça-feira  – Bernardo pede
que Emília conceda mais tempo
a Vitória para deixar seu palace-
te e Lívia ouve. Raul se aproxima
de Gema e pede para tirar fotos
dela. Lívia oferece um quarto de
hotel para Vitória, mas ela recu-
sa a ajuda. Massimo recebe
Bianca e Felícia no aeroporto.
Vitória se recusa a deixar sua
casa e Roberto entrega um lau-
do médico ao oficial de justiça
para prorrogar seu prazo. Alberto
aconselha Lívia a não brigar com
Emília por causa de Vitória. Lívia
tem um pesadelo. Bernardo diz
que quer conhecer a vinícola de
Felipe. Roberto avisa a Afonso
que investirá em Anita. Pedro
presenteia Lívia com um anel de
noivado. Vitória decide mudar
para a casa de Zilda.

Quarta-feira  – Afonso, Felipe
e Bernardo ajudam Vitória a dei-
xar seu palacete. Bento se emo-
ciona e pede perdão a Vitória.
Dorotéia se insinua para
Bernardo. Bianca e Felícia pro-
metem ajudar Massimo. Emília
visita sua nova casa e surpreen-

de Bento em um dos quartos do
palacete. Gema se diverte com
Chico e Raul. Acompanhado de
policiais, Pedro expulsa Bento
da casa de Emília. Severa se
incomoda com a presença de
Roberto e Zilda percebe. Bento é
detido e questiona Emília sobre
seu ódio por Vitória.

Quinta-feira  – Pedro defen-
de Emília de Bento. Emília cha-
ma Roberto para cuidar de Lívia.
Bento provoca Rosa, que afirma
que não o libertará da prisão.
Roberto é hostil com Emília e
Anita sugere que o médico se
sensibilizou com o estado de
Vitória. Gema convida Emília
para jantar em sua casa. A pedi-
do de Vitória, Luiz liberta Bento,
que usa Alice para ficar na casa
de Rosa. Roberto comenta com
Felipe que Lívia está doente. Rita
conhece Felícia e Bianca. Felipe
visita Lívia e é recebido por
Pedro.

Sexta-feira  – Anita ajuda
Felipe e Pedro acredita que os
dois estão envolvidos. Vitória
pensa em Alberto. Severa insi-

nua para Rosa que ainda tem
sentimentos por Roberto. Alice
cuida de Bento. Dorotéia se en-
contra com Bernardo. Gema se
impressiona com os desenhos
de Mateus. Rosa discute com
Massimo. Emília sofre ao pen-
sar em Vitória e se recusa a falar
com Alberto. Bernardo revela a
Raul o motivo de ter escolhido
conhecer Belarrosa. Rosa exige
que Bento deixe sua casa. Anita
dispensa Roberto. Lívia rompe
seu noivado com Pedro.

Sábado  – Pedro implora para
que Lívia não o deixe. Melissa
insinua a Alex que Felipe pode
se afastar de sua casa. Emília
garante a Pedro que Lívia se
casará com ele. Felícia conhece
Chico e Alex. Pérsio e Bianca se
falam por meio de suas falsas
identidades. Pedro sonda Anita
sobre Lívia. Bernardo, Dorotéia
e Raul chegam para o jantar na
casa de Gema e o fotógrafo pro-
voca Queiroz. Zilda estranha
quando Vitória decide fazer um
passeio misterioso. Emília che-
ga à casa de Gema e vê Bernardo.

interessado na executiva. Lili
decide acompanhar Germano na
viagem à Austrália com Caroli-
na. O carro de Arthur quebra na
estrada e ele encontra Eliza na
oficina de Dino.

Terça-feira – Arthur pergun-
ta a Eliza se ela já pensou em ser
modelo. Eliza dá para Gilda a
gorjeta que recebeu de Arthur.
Carolina exige que Arthur vá com
ela para a Austrália. Eliza conta à
mãe sobre os olhares de Dino.
Rafael volta da Europa e conver-
sa com Charles. Lu vai com Max
na boate e conhece Rafael. Ja-
caré ameaça Lu e Rafael na
saída de uma boate e Jonatas
ajuda os dois. Eliza tenta se de-
fender de Dino, que acaba so-
frendo um acidente. Gilda orien-
ta Eliza a fugir para não ser acu-
sada de assassinato. Eliza con-
segue carona com Bino e viaja
para o Rio de Janeiro.

Quarta-feira  – Dino afirma a
Gilda que Eliza tentou matá-lo.
Arthur divulga a gravação de
Carolina se divertindo na Austrá-

lia e deixa a jornalista
constrangida. Bino leva Eliza ao
Centro do Rio de Janeiro e lhe dá
orientações para procurar a pen-
são da Fátima. Dino avisa a Gil-
da que não sossegará enquan-
to Eliza não estiver na cadeia. Na
pensão, Jessy furta o dinheiro
de Eliza. Rafael pede que Lu lhe
indique como fotógrafo para
Carolina. Eliza acaba sendo ex-
pulsa da pensão por Fátima.
Jacaré observa Eliza.

Quinta-feira  – O policial Wil-
son recomenda a Eliza que pro-
cure um abrigo. Jonatas leva
Wesley e Jeniffer ao baile, mas
os três acabam expulsos. Caro-
lina e Arthur ficam juntos à beira
do mar. Diante da ameaça de
corte de investimento na Total-
mente Demais, Carolina conven-
ce Lili a manter seu patrocínio à
revista. Lili e Carolina decidem
realizar um concurso de beleza
para firmar sua parceria. Jacaré
e Braço encurralam Eliza e
Jonatas aparece para salvá-la.

Sexta-feira  – Jonatas e Eliza
conseguem fugir de Jacaré. Zé
Pedro avisa a Germano que
Fabinho está protestanto em fren-
te à Bastille e o empresário de-

cide chamar a polícia. Carolina
não gosta de encontrar Dorinha
em seu apartamento. Jojô não
gosta de ver Carolina dormindo
em seu quarto. Eliza diz a Jonatas
que também deseja se tornar
uma empresária das ruas.
Fabinho garante a Jamaica que
acabará com a Bastille por poluir
o ambiente. Jonatas sugere que
Eliza venda flores à noite. Eliza
se surpreende ao ver Arthur no-
vamente.

Sábado – Eliza tenta se apro-
ximar de Arthur, que não a reco-
nhece. Cassandra pede a Hugo
que a apresente a Carolina.
Jonatas ensina a Eliza como se
portar diante dos clientes.
Dorinha e Zé Pedro vão à festa
da Totalmente Demais e
Cassandra e Hugo aproveitam
para entrar com eles. Carolina,
Germano e Lili anunciam o con-
curso que revelará a garota To-
talmente Demais. Eliza vende
todas as suas flores para
Florisval, que finge ser um em-
presário para Maristela. Hugo
agride Arthur ao vê-lo com
Cassandra. Eliza agradece
Jonatas por sua ajuda, e o meni-
no a beija.

possível hipoteca da casa.
Merlô decide ajudar Juliano a
se esconder. Orlando mente
para Lara e a coloca no porta-
malas de um carro. Atena pede
que Tóia se afaste de Romero.

Quinta-feira – Orlando ori-
enta seu capanga a espantar
Lara assim que a moça des-
pertar. Belisa acredita que
Juliano é um bandido e pede
perdão a Dante. Juliano procu-
ra Tóia. Romero confronta
Orlando e afirma que está con-
trariado com a facção. Romero
questiona Tóia sobre a visita
de Juliano. Adisabeba prome-
te a Zé Maria que protegerá
Juliano. Alisson e Ninfa pro-
põem parceria a Abner. Tina
conta a Oziel que se mudará
com Rui. Luana repreende
Breno e Kim. Mel dá um ultima-
to em Vavá. Lara recobra os
sentidos, foge do capanga e
pede ajuda a Dante.

Sexta-feira  – Dante resga-
ta Lara e a leva para a mansão
dos Stewart. Tóia deixa a casa
de Romero e Atena comemo-
ra. Tio passa uma nova mis-
são a Romero e Atena. Dante
incentiva Lara a prestar queixa
contra seu marido. Domingas
promete a Indira que não ven-
derá sua casa. Rui e Indira
flagram Tina e Oziel juntos.
Abner se apresenta com Ninfa
e Alisson e Merlô se irrita. Atena
consegue roubar os diaman-
tes, mas é flagrada pelos se-
guranças. Oscar confronta
Atena e Romero.

Sábado  – Romero obriga
Atena a devolver os diamantes
a Oscar, que declara sua de-
cepção com o ex-herói. Romero
afirma a Atena que romperá
com a facção e mudará de vida.
Juliano enfrenta Zé Maria e
pede que Merlô descubra como
Adisabeba consegue tirá-lo do
morro sem que ninguém veja.
Dante confessa a Romero que
não tem certeza se Juliano é
um bandido. Nelita questiona
Orlando sobre Lara. Dante bei-
ja Lara, que afasta o policial.
Tina deixa Rui. Indira expulsa
Oziel de casa. Tio flagra Paturi
com Faustini e convoca Zé
Maria para eliminar o bandido.
Juliano descobre a ação e aler-
ta Faustini. Romero sofre um
acidente e Atena se desespe-
ra. Faustini surpreende Tio e
seus capangas.

Eliza agradece Jonatas por sua
ajuda, e o menino a beija.

Zilda estranha quando Vitória
decide fazer um passeio miste-
rioso.

Romero sofre um acidente e Atena
se desespera.


