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• A Globo definiu 16 de de-
zembro para exibir o especial
“Festeja”, gravado em Cuiabá.
O programa terá, dentre outros,
Paula Fernandes, Luan
Santana e Bruno & Marrone.

• César Filho estará em fé-
rias na Record entre 4 e 25 de
janeiro. E durante seu descan-
so, Britto Júnior tocará o progra-
ma “Hoje em Dia”, ao lado dos
demais apresentadores.

• A vinheta de fim de ano da
Globo, com os principais no-
mes da emissora, foi gravada
no último fim de semana, no
Projac. Um trabalho de dois
dias, com todo o pessoal.

• Alegando motivos particu-
lares, Babi Rossi pediu para
deixar  o “TV Fama”, da Rede
TV!. Ainda sob contrato, ela fi-
cará à disposição de outros
programas da casa. 

• Cao Hamburger já entre-
gou 18 capítulos da sua “Ma-
lhação”, que vai ao ar em janei-
ro de 2017 na Globo. O que se
planeja é uma grande virada no

jeito de fazer a novela.
• No SBT, o “Conexão Re-

pórter” do Roberto Cabrini
bateu recorde de audiência,
com a reportagem que mos-
trou uma jovem de classe
média que resolve viver em
uma favela.

• A novela global “Impé-
rio”, escrita por Aguinaldo
Silva, briga por uma estatueta
na festa do “Emmy Internaci-
onal”. A entrega dos prêmios
será no dia 23, em Nova
Iorque. 

• Elisângela, com uma
história de vida e vários tra-
balhos na Globo, acaba de
acertar com a TV Record. Está
no elenco de “A Terra Prome-
tida”, a próxima novela religi-
osa.

• A série “Mister Brau”
estará na programação da
Globo em 2016. O ibope do
programa não é considera-
do uma explosão, mas foi
visto como satisfatório. Deu
pro gasto.

Grande lance
A TV Globo planeja para o

ano que vem a produção de
uma novela das seis com ar-
gumento original de Rubem
Fonseca. Um trabalho escrito
especialmente para ela, Glo-
bo. Por se tratar de quem se
trata, é natural que o assunto
já comece a despertar aten-
ção. Fonseca é considerado
um dos maiores contistas, ro-
mancistas, ensaístas e
roteiristas do Brasil.

Não vai mais
Mariana Godoy desistiu da

viagem a Israel, onde faria uma
série especial sobre turismo
religioso. Mas a pauta está
mantida na Rede TV!, agora com
Mauro Tagliaferri. Essa mudan-
ça na agenda da Mariana tem
uma explicação. A jornalista não
poderá se ausentar do Brasil
nas próximas semanas, por-
que está para fazer uma grande
entrevista com a presidente
Dilma Rousseff.

Ronaldo contratado
O costureiro Ronaldo Esper

assinou contrato com a Record
e passa a participar do progra-
ma “Hoje em Dia”. Em seu novo
quadro, ele aborda a questão
dos vestidos de noiva. Passa
sugestões e diz o que pode ou
não pode ser feito.

Elenco

Marisa Orth (foto) entrou no
elenco de “Haja Coração”, no-
vela que irá substituir “Total-
mente Demais” na faixa das

19 horas da TV Globo. Será dela
a personagem Francesca, fei-
rante, mãe de Tancinha, Carmela
e Sophia, que foi abandonada
pelo marido Ricardo, interpreta-
do por Werner Schunemann.

Mercado
A Record não deve se limitar

à “Terra Prometida” e “Escrava
Mãe” na temporada 2016. Seu
número 1, Marcelo Silva, está
com uma lista de novos proje-
tos, que inclui contratações e
formatos de realities shows já
adquiridos. Se ele conseguir si-
nal verde pelo menos para uma
parte disso, a Record poderá
mexer bastante com o mercado
no ano que vem.

Envenenado
Por desejo da Globo e o em-

penho do próprio cantor, o espe-
cial de fim de ano de Roberto
Carlos virá com novidades em
relação às edições anteriores. A
Banda “Abbey Road”, que irá to-
car no especial, terá grandes
nomes da música internacional,
que virão ao País especialmen-
te para o programa. Estão confir-
mados músicos que trabalham
com Shakira, como Albert
Menendez (teclado), Grecco
Buratto (guitarra) e Richard Bra-
vo (percussão).

Parada
A Bandeirantes prepara sua

parada regulamentar no fim do
ano. E isto no que diz respeito
especialmente aos programas
regulares da linha de shows,
como “Pânico” e “CQC”. As féri-
as dos dois devem ter início nos
dias 20 e 21 de dezembro e se
estender até meados de março.

Novidade
A atriz Bianca Castanho pas-

sou a apresentar aos domin-
gos, no SBT, o programa “Pe-
quenos Campeões”. A atração,
exibida nas manhãs, a partir das
10h15, mostra, a cada edição, a
história de duas crianças. Uma
já teve sua vida transformada
por meio da prática do esporte, e
a outra irá receber ajuda da pri-
meira para realizar a sua própria

trajetória de superação. É um
misto de documentário e ação
social. Trabalho da produtora
Formata. 

De volta

De volta à Globo, Julianne
Trevisol (foto de Pedro Curi) vive
Lu, uma blogueira antenada que
trabalha na revista “Totalmente
Demais”, nesta próxima novela
das sete. Ela também é assis-
tente pessoal de Carolina
(Juliana Paes), a diretora de re-
dação da publicação.

Fica como está
O visual do “Jornal da Globo”

não terá mudanças após a saí-
da de Christiane Pelajo. Segun-
do sua direção, o cenário atual
foi concebido de forma versátil e
o novo modelo que vem aí, mais
opinativo, se encaixa perfeita-
mente. William Waack perma-
nece como editor-executivo e
Jorge Sacramento como editor-
chefe.

Miss Brasil
O “Miss Brasil” acaba de tro-

car de mãos. A transmissão con-
tinuará a cargo da Bandeirantes,
como já vinha acontecendo, mas
a sua realização, a partir de ago-
ra, passa para as mãos de João
Appolinário, dono da Polishop,
conhecida empresa de venda
de mercadorias em lojas, sites e
programas de televisão. A ideia
é transformar o produto em um
novo modelo de negócio. Tudo
que existia e foi feito até aqui
será descontinuado, para dar

lugar a um formato novo, em
condições de oferecer melho-
res retornos comerciais e de
audiência. Isto já a partir deste
próximo, marcado para dia 19,
no Citibank Hall, em São Paulo.

Estratégia

A diretora Cininha de Paula
elaborou o seguinte plano de
trabalho para a nova “Escolinha”.
Cada ator do elenco só recebeu
da produção o seu texto. Assim,
um não sabia nada do que o
outro “aluno” iria dizer em cena.
E se surpreendia, caia na garga-
lhada, de modo autêntico. Outra
ideia da Cininha foi não estabe-
lecer um ordem de chamada
durante as gravações. O que
garantiu o elemento surpresa
mais uma vez. A produção estreia
dia 23 no canal pago Viva, e em
dezembro, na Globo. Na foto,
Ellen Roche, que interpretará
Capitu.

Retrospectiva
A “Retrospectiva dos Famo-

sos” que a Record apresentará
dia 22 de dezembro já está com
roteiro praticamente fechado e
não faltarão espaços para co-
mentar a estreia de Xuxa na casa,
a contratação de Buddy Valastro,
o acidente aéreo de Luciano
Huck e Angélica, e a polêmica
causada pelos comentários de
Ed Motta, entre outros. Já a nove-
la “Os Dez Mandamentos” ga-
nhará espaço na retrospectiva
do jornalismo.

Segunda-feira  – Mateus es-
tranha a proximidade entre Emília
e Gema. Carola sofre com seus
sentimentos por Pedro. Anita
conta para Lívia a conversa que
teve com Pedro. Emília e Bernardo
se provocam. Mateus tem uma
visão de Raul e Gema em outras
vidas. Felipe repreende Melissa
por incentivar os pesadelos de
Alex.  Zilda se irrita com Vitória.
Vitória pede que Rosa a empre-
gue em seu restaurante. Vitória e
Emília se encontram. Zilda se
surpreende ao saber que Vitória
trabalhará com Rosa. Bento in-
vade a casa de Felipe. Vitória liga
para Alberto.

Terça-feira  – Alberto não
consegue falar com Vitória, que

Segunda-feira – Eliza reve-
la a Jonatas que teve proble-
mas com seu padrasto. Rafael
deixa claro para Lu que não
deseja um relacionamento com
compromisso. Germano vê sua
foto no jornal levando o banho
de tinta de Fabinho. Arthur recu-
sa a proposta de Carolina de
terem um filho juntos. Jonatas
ajuda Fabinho e seus amigos
ativistas a se esconderem da
polícia. Fabinho agradece a aju-
da de Jonatas e deixa um cartão
com seu telefone. Arthur avisa a
Max que a vencedora do concur-
so Garota Totalmente Demais
deve ser de sua agência.

Segunda-feira  – Faustini
prende Tio, e Zé Maria alerta
Orlando. Faustini descobre um
livro com o registro das opera-
ções da facção. Lara avisa que
deixará a mansão dos Stewart.
Juliano fala com Dante e desco-
bre que Zé Maria escapou do
flagrante da Polícia. Oziel con-
vence Tina a se hospedar no
hostel de Adisabeba. Rui se atra-
sa para o novo emprego e é
demitido. Juca ameaça deixar
Domingas, que decide hipote-
car sua casa para agradar o
marido. Atena atrapalha a apro-
ximação entre Tóia e Romero.
Juliano sugere que Faustini pro-
cure identificar os nomes de
Romero e Orlando nos docu-
mentos da facção. Mara comuni-
ca aos membros da facção que,
por ordem do Pai, Zé Maria ocu-
pará o lugar de Tio. Faustini visi-
ta Dante e Romero os surpreen-
de.

Terça-feira – Romero son-
da Faustini e Dante acredita que
o delegado lhe esconde algo.
Luana revela à família que Kim é
sustentado por Lígia. Dante co-
menta com Orlando que está
apaixonado por Lara. Lara se
instala no Morro da Macaca.
Indira inventa para Oziel que está
namorando Rui. Juliano alerta
Tóia sobre Romero. Faustini
descobre a verdadeira identida-
de de Orlando, que pede ajuda a
Zé Maria. Zé Maria orienta Guer-
ra a recuperar os documentos
da facção. Tóia conta para
Romero que esteve com Juliano.
Dante encontra Lara. Faustini
procura Romero.

Quarta-feira  – Faustini pede
para investigar as contas da
Fundação e Romero se exalta.
Oziel revela a Tina que Rui está
com Indira. Adisabeba manipu-
la Ninfa contra Alisson e as duas
acabam destruindo a boate im-

provisada. Guerra avisa a Zé
Maria o destino de Faustini, e o
chefe da facção dá a Atena a
missão de recuperar os docu-
mentos. Atena seduz Faustini e
consegue resgatar os papéis
que incriminam a facção.

Quinta-feira  – Tóia deixa-
se envolver por Romero. Atena
faz cópias dos documentos da
facção e entrega os originais
para Guerra. Faustini surpre-
ende Jorjão antes que o bandi-
do lhe ataque. Nora é assalta-
da e Gibson exige que a espo-
sa contrate um segurança.
Domingas adoece e Juca lhe
nega socorro. Luana termina o
namoro com Cesário e seduz
Iraque. Para irritar Tina e Oziel,
Indira beija Rui. Faustini ame-
aça Guerra. Romero promete
uma surpresa para Tóia. Belisa
provoca Orlando e Conceição
ouve. Guerra leva Faustini até
Atena.

Sexta-feira  – Ascânio agri-
de Faustini e Guerra atira. Atena
revela a Romero que está com
cópias dos documentos da fac-
ção. Régis é contratado como
segurança de Nora. Romero
revela a Dante sobre Faustini.
Tina se arrepende de ter se
envolvido com Oziel, enquanto
Rui se aproxima de Indira.
Andressa convence Merlô a fin-
gir para a imprensa que os dois
estão namorando. Duda deixa
a casa de Feliciano e Úrsula
sente. Orlando e Guerra ten-
tam flagrar Juliano e Belisa.
Adisabeba revela a Zé Maria
que Tóia é herdeira de um cien-
tista.

Sábado –  Belisa ajuda
Juliano, que consegue fugir de
Guerra. Tóia afirma a Romero
que não se casará com ele.
Guerra comunica que Belisa
facilitou a fuga de Juliano.
Orlando sugere que Gibson
interne Belisa novamente. Con-
ceição garante a Belisa que
acredita na menina. Merlô pede
para reatar com Ninfa e Alisson.
Domingas desmaia de febre e
Indira a faz prometer que deixa-
rá Juca. Feliciano descobre que
seu apartamento irá a leilão.
Luana encontra Duda no Morro
da Macaca. Romero cede à
sedução de Atena. Conceição
avisa a Merlô que Belisa foi
internada novamente. Zé Maria
revela a Orlando que Tóia é
filha do cientista morto na cha-
cina de Seropédica.

se culpa pela suposta morte de
sua filha Emília. Pedro
chantageia Carola para que ela
descubra com quem Lívia está
envolvida. Dorotéia incentiva
Bento a lutar por sua família.
Mateus sonda Gema sobre Raul.
Bernardo e Raul chegam ao or-
fanato para descobrir sobre o
nascimento do escritor. Afonso
afirma a Roberto que não desis-
tirá de Anita. Vitória começa a
trabalhar com Rosa. Emília se
muda para o antigo palacete de
Vitória. Lívia visita a tanoaria de
Massimo e encontra Felipe.

Quarta-feira  – Felipe e Lívia
confessam sentir falta um do ou-
tro e Pedro surpreende os dois.
Alberto inventa para Emília que
Vitória ligou pedindo dinheiro.
Bernardo marca um encontro com
Vitória. Vitória é hostil com Lívia.
Queiroz encontra os desenhos
que Mateus fez de Gema e Raul e
se descontrola com a esposa. O
Mestre repreende Ariel por interfe-
rir no destino de Mateus. Emília se
irrita com Lívia por conta de sua
compaixão com Vitória. Afonso se
declara para Anita. Queiroz decide
falar com Raul. Pedro vê Lívia com
Afonso e acredita que os dois
estejam se relacionando.

Quinta-feira  – Lívia percebe

os ciúmes de Pedro. Queiroz
provoca Raul, que acaba o agre-
dindo. Carola entrevista Cícero e
Ariel para trabalhar para Emília.
Bento decide levar o trabalho a
sério e Rita e Michele se surpre-
endem. Lívia e Pedro discutem
por causa de Afonso. Melissa
afirma a Zilda que quer Severa
longe de Alex. Pedro ameaça
Afonso para Felipe. Roberto ter-
mina o relacionamento com
Michele por causa de Anita. Vitó-
ria descobre que as cartas de
Luiz sumiram de seus perten-
ces. Bento se hospeda no hotel
de Luiz e chantageia o prefeito
com suas cartas de amor para
Vitória. Mateus sofre por conta
de suas visões e Gema o confor-
ta. Pedro agride Afonso.

Sexta-feira  – Roberto e
Berenice socorrem Afonso, que é
ferido por Pedro. Luiz avisa a Vitó-
ria sobre a chantagem de Bento.
Lívia descobre que Pedro agre-
diu Afonso. Vitória não consegue
convencer Bento a lhe devolver
as cartas de Luiz. Rosa se im-
pressiona com as mudanças na
casa de Massimo. Pérsio pensa
em confessar a sua amiga virtual
que está gostando de Bianca,

sem saber que as duas são a
mesma pessoa. Felipe se preo-
cupa com Lívia por causa de
Pedro. Gema pede ajuda a Zilda
para entender o dom de Mateus.
Severa promete desmascarar
Melissa. Dorotéia sonda Roberto
sobre como são feitos exames
de DNA. Raul revela a Bernardo
que deseja adotar uma criança.
Pedro insinua a Melissa que
Felipe a está traindo.

Sábado  – Melissa se descon-
trola e invade o escritório de Emília
para falar com Pedro. Melissa
acusa Anita de seduzir Felipe. Lívia
acredita que deve se afastar de
Felipe. Dorotéia repreende a atitu-
de impulsiva de Melissa. Ariel pro-
move um encontro entre Bernardo
e Emília e o escritor acaba convi-
dando a empresária para jantar.
Raul se desculpa com Gema, que
afirma que precisa ficar ao lado de
Queiroz. Emília conversa com Lívia
sobre Pedro. Pedro diz a Felipe
que deseja se desculpar com
Melissa, que revela sobre sua dis-
cussão para o marido. Roberto
propõe ter um filho com Anita.
Bernardo leva Emília ao restau-
rante de Rosa e pede que ela e
Vitória selem a paz.

Terça-feira – Dorinha suge-
re que Carolina aproveite seu
período fértil para seduzir Arthur.
Cassandra pede ajuda a Katia e
Lurdinha para mudar seu visual.
Zé Pedro avisa a Germano que
fornecedores desejam saber se
a Bastille está poluindo o Rio
Tamanduá. Marcão acusa
Fabinho de estar investindo em
Leila e termina o namoro com
ela. Lili incentiva Fabinho a criar
um projeto para solucionar o
problema de poluição. Jonatas
diz a Rosângela que viu Florisval
com uma mulher. Rosângela
expulsa Florisval de sua casa.
Jonatas leva Eliza para conhe-
cer sua família. Ao ver Arthur con-
versando com Lorena, Carolina
decide seduzir Rafael para pro-
vocar ciúmes no empresário.

Quarta-feira – Lu fica arra-
sada ao perceber que Carolina
está flertando com Rafael. Rafael
aproveita para se aproximar de
Lorena. Max leva Lu para a boate
de sempre e acabam encontran-
do Rafael e Lorena. Max percebe
que Lu vai ao encontro de Rafael
e, para impedir que a amiga se

decepcione mais uma vez, a beija
diante do fotógrafo. Rosângela e
Maristela brigam por causa de
Florisval. Rosângela avisa a
Cleide que conseguirá um advo-
gado para colocar Florisval na
cadeia por falta de pagamento
de pensão. Jonatas insinua para
a mãe que está apaixonado por
Eliza. Jojô tira uma foto compro-
metedora de Carolina e ameaça
mostrar a Arthur.

Quinta-feira – Rosângela
pede ajuda a Jonatas para son-
dar Jivago, suposto chefe do ra-
paz, sobre o processo contra
Florisval. Arthur consegue apa-
gar a foto de Carolina do celular
de Jojô. Eliza questiona Jonatas
sobre o que o rapaz fará para que
a mãe não descubra a farsa so-
bre Jivago. Fabinho avisa a Leila
e Jamaica que decidiu criar um
projeto para interromper a polui-
ção da Bastille ao Rio Tamanduá.
Fabinho ajuda Jonatas a arrumar
um advogado para Rosângela,
indicando Zé Pedro. Eliza sonha
com Arthur e, no sonho, acaba
beijando Jonatas.

Sexta-feira  – Eliza leve um
susto ao acordar de seu sonho
com Arthur e se deparar com
Jonatas. Aparecida aconselha
Arthur a cuidar melhor de Jojô.
Gilda mente para Dino e penhora

o colar que o pai de Eliza lhe deu
como garantia de um emprésti-
mo. Germano avisa a Fabinho
que precisa saber o valor do pro-
jeto de despoluição do Rio
Tamanduá para avaliar se pode
executá-lo. Florisval tem a impres-
são de ver Jonatas trabalhando
nas ruas. Eliza vende flores em
um restaurante e se depara com
Arthur e Carolina. Na frente de
Eliza, Arthur aposta com Carolina
que pode transformar a menina
na Garota Totalmente Demais.

Sábado – Arthur deixa o res-
taurante para procurar Eliza. Eliza
conta para Jonatas que foi humi-
lhada por Arthur na frente de Ca-
rolina. Jonatas pede ajuda a Zé
Pedro para enganar Rosângela.
Lu marca uma reunião com Rafael
a pedido de Carolina. Cassandra
diz a Adele que mudou seu nome
e seu visual para se apresentar a
Arthur como candidata ao con-
curso Garota Totalmente De-
mais. Rosângela diz a Zé Pedro
que deseja que Florisval vá para
cadeia. Max procura Eliza no mer-
cado das flores, mas acaba acre-
ditando que Cassandra é a me-
nina que Arthur procura. Arthur
expulsa Cassandra de sua agên-
cia. Gilda avisa a Eliza que conse-
guiu dinheiro para ir ao Rio. Arthur
encontra Eliza.

Bernardo leva Emília ao res-
taurante de Rosa e pede que ela
e Vitória selem a paz. Zé Maria revela a Orlando que

Tóia é filha do cientista morto na
chacina de Seropédica.

Arthur expulsa Cassandra de sua
agência.


