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• Marcelo Serrado retorna
às novelas, após “amargu-
rar cerca” desde 2011 e do
marcante Crô, em “Fina Es-
tampa”. Será um dos prota-
gonistas de “Velho Chico”,
na Globo.

• A Record iniciou a gra-
vação dos sorteios do “Ami-
go Secreto”, que reunirá to-
dos os apresentadores da
casa. A festa será exibida no
“Hoje em Dia” de 14 de de-
zembro.

• Rafinha Bastos deixou
a Bandeirantes e acertou
com o canal pago Multishow.
Ele irá estrear um programa
no começo de 2016, com o
título: “Tá Rindo do quê?”.

• No mês de janeiro, de
maneira bem efetiva, come-
çam os trabalhos de grava-
ção do novo programa da
Ticiana Villas Boas no SBT.
Um “reality show” sobre chur-
rascos.

• A Record exibe nesta
sexta-feira, dia 20, o último
capítulo de “Os Dez Manda-
mentos”. Até se cogitou a
possibilidade de esticar em
mais uma semana, mas não
tinha como.

• O “CQC” continua na
programação da Bandeiran-
tes em 2016, mas deve so-
frer grandes mudanças para
recuperar a audiência, que
atualmente é bastante pro-
blemática.

• A Rede Vida de Televi-
são está transmitindo, nos
finais de semana, as parti-
das válidas pela “Copa
Paulista”, torneio promovido
pela Federação Paulista de
Futebol.

• O “Zorra”, com suas edi-
ções bem reduzidas em rela-
ção ao formato anterior, está
confirmado na programação
da Globo em 2016. A nova
série vai estrear em abril.

Quase lá
A Record está próxima de

anunciar a contratação de Fá-
bio Porchat. Os entendimen-
tos começaram no início do
ano e foram evoluindo ao lon-
go do tempo, até chegar ao
estágio atual. Sabe-se que já
foi tudo conversado e combi-
nado, restando somente a
assinatura do contrato. Ou o
anúncio dessa assinatura. A
ideia é que ele passe a apre-
sentar um “talk show” sema-
nal, a partir da segunda meta-
de de 2016.

Posso ajudar?
“Posso ajudar?” é o novo

quadro do programa global
“Como Será?”, da Sandra
Anennberg, com estreia pre-
vista para 2016. Nele, especi-
alistas de diferentes áreas irão
ajudar a encontrar soluções
para dificuldades do dia a dia,
enviadas pelo público. Dificul-
dades que vão desde como
solucionar as dívidas no fim do
mês, a parar de fumar ou ema-
grecer.

De olho na fortuna

Flávia Alessandra (foto de
Ramon Vasconcelos) gravou
no Museu da Imigração, em
São Paulo, suas primeiras
cenas para “Êta Mundo Bom!”,
novela de época escrita por
Walcyr Carrasco, que irá subs-
tituir “Além do Tempo” na Glo-
bo, a partir de janeiro. Ela vive-
rá a grande vilã da história,
Sandra, sobrinha da rica
Anastácia (Eliane Giardini),
que fará de tudo para impedir
que a tia encontre Candinho
(Sérgio Guizé), seu filho bioló-
gico, para assim não perder a
posição de herdeira.

Registro de imagem
Dando início aos trabalhos

da novela “Carinha de Anjo”, o
SBT tem recebido diversas cri-
anças para fazer registros de
imagem. Algumas delas, de ida-
des diferentes, atendendo às
características dos persona-
gens, poderão vir a ser chama-
das. Se nada se alterar no meio
do caminho, a direção de nove-
las do SBT pretende, entre janei-
ro e fevereiro, definir todo o elen-
co de “Carinha de Anjo”. As gra-
vações têm o seu início previsto
para meados de abril.

A maior transmissão
A Globo, segundo informa-

ções oficiais, pretende fazer da
Olimpíada do Rio a sua maior
cobertura de todos os tempos,
inclusive destinando para isso
tudo o que for necessário em
espaços na grade – serão 160
horas no ar dedicadas ao even-
to, durante os 17 dias de compe-
tição e 110 horas em transmis-
sões ao vivo, com câmeras ex-
clusivas nos principais espor-
tes. Se na Copa do Mundo são
exatos 32 os países na disputa,
na competição do Rio de Janeiro
serão 205 as nações participan-
tes.

Série especial
O “Operação de Risco”, da

Rede TV!, está produzindo série
especial para as férias. A partir
de dezembro, serão exibidos
programas temáticos, com as
ocorrências policiais que mar-
caram a temporada 2015. Algo
do tipo “melhores momentos”,
como se isto fosse possível para
um programa com tais caracte-
rísticas.

Novo contrato
Gugu Liberato assinou novo

contrato com a Record. Compro-
misso de um ano, válido até o fim
de 2016. Seu programa será
apresentado ao longo dos doze
meses, estreando possivelmen-
te no dia 20, e se estendendo até
o final de dezembro. Irá ao ar
sempre às quartas-feiras, com
duas horas de duração. Serão
cinquenta no total. Negócio fe-
chado.

Virando o jogo
Marcelinho Carioca, ex-joga-

dor e atualmente no time do Eder
Luiz na Transamérica FM, deve-
rá estrear um programa sema-
nal na Rede TV!, que levará o
nome de “Virando o Jogo”. Vai
entrar aos sábados, cinco da
tarde, depois do encerramento
do Campeonato Brasileiro. Sua
assessoria informa que as ne-
gociações estão em andamen-
to.

Estão dentro

Dira Paes (foto), antes dúvi-
da, está confirmada no elenco
de “Velho Chico”, a substituta de
“A Regra do Jogo”, na Globo. Vai
no papel de uma professora,
personagem característico do
Benedito Ruy Barbosa em suas
novelas. Tarcísio Meira é outro
grande nome garantido na tra-
ma, como um coronel, em parti-
cipação especial.

Breve retorno
De acordo com informações

da Globo, a volta de Christiane
Pelajo ao “Jornal da Globo” está
prevista para ocorrer entre os
dias 23 e 30 deste mês. Apenas
lembrando que este retorno será
como repórter de uma série es-
pecial sobre mercado imobiliá-
rio. Ao mesmo tempo, irá marcar
a sua despedida do jornal. De-
pois, espaço para o anunciado
“novo projeto”, que, tudo indica,
ficará para 2016.

Cardápio diferente
Carlos Bertolazzi, apresen-

tador do “Hell’s Kitchen”, no SBT,
gravou participação em novo
quadro do programa “Eliana”,
chamado de “Cardápio Surpre-
sa”, com estreia no dia 22. A
proposta é desafiar Eliana a tes-
tar seu paladar provando pratos
e ingredientes incomuns. Nas-
ceu da curiosidade e do hábito

da apresentadora de querer
sempre experimentar comidas
típicas dos lugares aonde ela vai
e iguarias raras.

Questão de justiça

Sem desmerecer a produto-
ra hollywoodiana “Stargate”, res-
ponsável por dois efeitos da
novela “Os Dez Mandamentos”,
da Record, a chuva de meteoros
e a abertura do Mar Vermelho, é
necessário reconhecer também
o trabalho da equipe de efeitos
do RecNov, que verdadeiramen-
te carregou o piano. Todas as
pragas e outros efeitos apresen-
tados ao longo da novela foram
produzidas pelo pessoal da pró-
pria Record. Que além disso,
ainda teve que corrigir muita coi-
sa feita lá fora. Na foto de Michel
Ângelo, a atriz Gabriela Durlo, no
papel de Eliseba.

Vai bem
Exibido pela Bandeirantes

depois do “Jornal da Noite”, o
programa “Alta Conexão”, que
fala sobre o mundo das marcas,
com apresentação de Sergio
Waib e direção de Hélio
Silemann, tem alcançado bons
índices de audiência em sua
faixa de horário.

No vácuo
Alegando diversos motivos,

custo de produção e falta de in-
teresse do público, a Record
defenestrou o “Ídolos” e “Ídolos
Kids”. Nenhum dos dois nunca
mais teve espaço na sua grade
de programação. Chama aten-
ção, no entanto, o fato de a Globo
ter entrado forte nesse “vácuo
musical”. Além do “The Voice”,
com seu indiscutível sucesso,
vem aí exatamente uma versão
“kids” do programa. Pra pensar...

Segunda-feira  – Emília diz que
não quer falar com Vitória. Emília
conversa com Bernardo e os dois
acabam trocando diversas confi-
dências. Melissa e Dorotéia vão
conversar sobre a paternidade de
Alex. Para saber a verdade Dorotéia
decide fazer um exame de DNA em
Melissa sem que a filha desconfie
de nada. Roberto e Afonso come-
çam a disputar a atenção de Anita.
Felipe fica bastante irritado com
Melissa quando ela trata Roberto
muito mal. Afonso e Anita acabam
se encontrando e os dois se bei-
jam. Dorotéia faz uma visita para
Bento e Bernardo acaba flagrando
os dois. Emília acaba descobrindo
que Alberto foi internado e resolve
fazer uma viagem para a Itália.
Alice acaba conhecendo Felícia e
Bianca. Vitória fica doente. Lívia

Segunda-feira –  Eliza e
Jonatas desconfiam da proposta
de Arthur. Dino decide proibir Gilda
de encontrar sua tia em Itaguaí.
Florisval é preso por não pagar a
pensão dos filhos. Lu destrata
Rafael. Fabinho questiona se
Germano está traindo Lili com Caro-
lina. Carolina paga as pensões atra-
sadas de Florisval. Carolina per-
gunta a Zé Pedro se é possível
colocar uma aposta em contrato.
Hugo aceita ajudar Eliza e oferece
a melhor mesa do restaurante para

Segunda-feira – Orlando
desconfia das intenções de
Romero com Tóia e Zé Maria o
orienta a procurar Romero.
Gibson proíbe Nelita de visitar
Belisa na clínica psiquiátrica.
Nora se aproxima de Régis.
Atena e Romero ficam juntos.
Orlando questiona Romero so-
bre a identidade de Tóia e o
ameaça. Andressa inventa para
a imprensa que se casará com
Merlô e Adisabeba se incomo-
da. Juliano arma um plano e
consegue libertar Belisa da clí-
nica. Orlando pede que Dante se
afaste de Lara, e o policial estra-
nha. A família Stewart teme a
fuga de Belisa. Conceição abri-
ga Belisa e Juliano em sua casa.
Dante pede ajuda a Tóia para
encontrar Belisa. Zé Maria deci-
de tirar a vida de Tóia. Juliano e
Tóia se encontram.

Terça-feira  – Juliano afirma
a Tóia que não está com Belisa e
exige que a moça se afaste dele.
Ninfa e Alisson se desesperam
ao saber do casamento entre
Andressa e Merlô. Juliano e Belisa
ficam juntos. Nora e Régis tro-
cam confidências. Cesário im-
plora para reatar com Luana. Tina
discute com Oziel e Duda obser-
va os dois. Oziel agride Rui. Juca
ignora o estado de saúde de
Domingas, que é ajudada por
uma das amantes do marido.
Domingas expulsa Juca de casa.
Tóia diz a Dante que acredita que
Belisa esteja escondida com
Juliano no morro e Conceição
fica aflita. Atena planeja viajar com
Romero. Tóia aceita namorar
Romero. Orlando promete a Lara
que terminará o noivado com
Nelita. Romero promete fazer um
passeio de barco com Tóia.

Quarta-feira  – Belisa aceita a
sugestão de Juliano e envia um
depoimento em vídeo para a fa-
mília. Juliano ameaça Zé Maria
para Adisabeba. Domingas teme
ficar sozinha e Indira incentiva a
amiga. Andressa e Silvinho mu-
dam o visual de Merlô. Luana
repreende Duda por afastar seu
filho de sua família. Tina tenta
reatar com Rui, mas Indira inter-
fere. Úrsula e sua família pedem

conversa com Anita e ela diz que está
decidida a terminar todo o seu noiva-
do com Pedro.

Terça-feira – Emília conversa
com Pedro e diz que ele deveria con-
tinuar na sede da empresa no Rio de
Janeiro. Bianca, Felícia e Alice con-
versam e eles resolvem tentar aproxi-
mar Massimo de Salomé. O Mestre tem
uma conversa com Zilda e Gema e
explica sobre o dom que Mateus tem.
Mássimo vai se encontrar com Rosa e
a pede em casamento. Lívia trata Pedro
com muito desprezo. Anita começa a
ficar com medo de se apaixonar por
Afonso. Raul é ofendido por Bento e
ele acaba sendo preso. Lívia vai con-
versar com Vitória e as duas acabam
fazendo as pazes e se entendendo.
Lívia vai conversar com Felipe e aca-
ba revelando que está realmente dis-
posta a terminar o seu noivado com
Pedro. Bernardo consegue encontrar
diversas pistas sobre a sua família
biológica.

Quarta-feira – Alberto tem que
fazer uma cirurgia e agora precisará
de muitos cuidados. Mateus vai con-
versar com Gema e diz que não quer
saber mais sobre o dom que ele tem.
Felipe conversa com Vitória e acaba
revelando que Emília precisou viajar
para a Itália por causa da situação de
saúde de seu pai. Pérsio e Bianca
acabam descobrindo suas reais iden-
tidades e os dois se beijam. Rosa vai
conversar com Severa e diz que não

tem certeza se deve realmente aceitar
o pedido de casamento de Mássimo.
Bento sofre bastante devido à atitude
que ele tomou. Mateus vai conversar
com Queiroz e acaba confessando
que realmente sentiu bastante vergo-
nha de ser o seu filho. Alberto acaba
confundindo Emília com Vitória e pede
perdão a sua ex-esposa.

Quinta-feira  – Alberto diz que
precisa muito do perdão de Vitória e
Emília acha bastante estranha a atitu-
de do pai. Melissa convida Felipe para
viajar junto com ela e ele recusa. Alice
vai conversar com Bento e diz que ele
deveria mudar suas atitudes. Ela pede
que aceite a presença do pai em sua
casa. Gema resolve aceitar posar
para Raul. Salomé, Bianca e Felícia se
unem para tentar acabar com o rela-
cionamento entre Rosa e Mássimo.
Para fazer o exame de DNA Dorotéia
tenta conseguir algum fio de cabelo
de Melissa. Alberto volta a ficar lúcido
novamente e desmente ter feito qual-
quer pedido de perdão para Vitória.
Felipe também está decidido a ficar
com a Lívia.

Sexta-feira – Felipe e Lívia fa-
zem declarações e juras de amor
para o outro. Alberto começa a se
lembrar de uma mentira que contou a
Vitória a respeito de Emília. Melissa
fica bastante irritada com Alex. Felipe
acaba dizendo para Lívia que tam-

bém está disposto a pedir a separa-
ção de Melissa. Rita se encontra com
as crianças para começar a ensaiar
uma apresentação de dança com as
crianças que será mostrada na festa
do Centro Histórico de Belarrosa.
Carola acaba escutando quando Lívia
diz para Anita que está disposta a
terminar o noivado com Pedro. Melissa
vai conversar com Felipe e acaba
inventando uma mentira e dizendo
que está esperando um filho dele.
Vitória vai falar com Alice e acaba
falando sobre Bento. Bernardo con-
segue descobrir mais informações
sobre a seu passado.

Sábado  – Bernardo acaba des-
cobrindo qual é o nome de sua mãe
biológica. O advogado de Bento dá a
informação para ele dizendo que Rosa
aceitou deixá-lo morar em sua casa.
Rosa fica bastante irritada com
Mássimo. Zilda começa a comemorar
a falsa gravidez de Melissa. Felipe diz
para Melissa que quer o divórcio.
Lívia também fica sabendo sobre a
falsa gravidez de Melissa. Mateus
fica bastante surpreso quando vê os
desenhos que ele fez há muito tempo
completamente intactos. Alberto aca-
ba confessando para Emília que está
interessado em retornar ao Brasil.
Roberto acaba entregando para
Melissa e Filipe o teste de gravidez
realizado por ela.

ela e Gilda. Débora empresta roupas
a Eliza. Dino descobre que Gilda pe-
nhorou o colar e deduz que a esposa
foi atrás de Eliza.

Terça-feira –  Gilda se surpre-
ende com o estado de Eliza. Dino
ameaça prender Eliza e Gilda teme a
situação. Arthur insiste para que Eliza
aceite seu convite para ser modelo.
Zé Pedro avisa a Carolina que o
contrato da aposta será informal.
Carolina avisa a Dorinha que o teste
de gravidez deu negativo. Dino pede
a Gilda para recuperar o colar. A
pedido de Cassandra, Hugo liga para
Felipe Cabral, se fazendo passar por
Max, e afirma que uma camponesa
poderá ser a Garota Totalmente De-
mais. Florisval flagra Jonatas ven-
dendo balas e ameaça contar para
Rosângela.

Quarta-feira  – Florisval ofende
Jonatas. Arthur afirma a Carolina que
escolherá o júri do concurso com ela
para evitar fraudes. Eliza joga o car-
tão de visitas de Arthur no lixo do bar
de Hugo. Cassandra descobre que a
florista ruiva em que a Excalibur tem

interesse é Eliza e chantageia Adele.
Jonatas procura Rosângela e con-
vence a mãe de que trabalha hones-
tamente, mesmo morando na rua.
Fabinho diz a Jonatas que se conse-
guir aprovar o projeto de despoluição
do rio Tamanduá, arrumará um em-
prego para ele na Bastille. Jonatas
sugere que Fabinho envolva as pes-
soas da comunidade no projeto. Eliza
entra no carro de Arthur para fugir de
Jacaré e Braço.

Quinta-feira  – Jonatas não gos-
ta de ver Arthur com Eliza. Cassandra
faz ensaio fotográfico e Adele deci-
de inscrevê-la no concurso. Jonatas
se oferece para ir com Eliza visitar a
Excalibur. Eliza aceita a proposta de
Arthur. Carolina gosta do trabalho de
Rafael e se interessa em agendar
uma reunião com o fotógrafo. Rafael
tira fotos de Eliza. Eliza faz um jantar
especial para ela e Jonatas. Arthur e
Carolina assinam o contrato da apos-
ta. Germano incentiva Lili a deixar seu
luto. Carolina observa a foto de Eliza
e pensa em descartar a modelo de
Arthur da seleção.

Sexta-feira – Lili seleciona Eliza
para ser candidata ao título Garota
Totalmente Demais. Pietro aconselha
Carolina a desistir da aposta com
Arthur. Arthur comunica a Eliza que

ela foi selecionada. Jonatas avisa a
Arthur que acompanhará Eliza à co-
letiva de imprensa. Adele pede sigilo
a Cassandra até que a lista das
selecionadas seja divulgada à im-
prensa. Carolina dá uma oportunida-
de de trabalho para Rafael. Rafael
conta a Lu que namorava Sofia e
revela como o acidente o modificou.
Lu diz a Max que será amiga de
Rafael. Carolina decide engravidar
de Arthur.

Sábado – Arthur assegura para
Max que Carolina não conseguirá
engravidar dele. Dino surpreende
Gilda falando com Eliza pelo telefone
e acaba descobrindo que a menina
está no Rio de Janeiro. Eliza diz a
Jonatas que só conseguirá trazer
sua família se o trabalho de modelo
der certo. Germano gosta do projeto
de Fabinho e aprova a ideia de Jonatas
de associá-lo a uma ação social.
Germano avisa a Fabinho que ele
será diretor de projetos especiais da
Bastille. Jonatas se entristece ao
perceber que Eliza não o inclui em
seus planos de vida. Eliza e Jonatas
chegam ao encontro com a imprensa.
Jonatas é impedido de entrar na festa
porque se recusou a colocar o terno
cedido por Arthur. Germano acusa
Rafael pela morte de sua filha.

que Duda volte para casa. Atena
se prepara para viajar e Romero
promete encontrá-la no aero-
porto. Romero tenta convencer
Zé Maria a deixar Tóia em paz.
Tóia e Atena esperam por
Romero.

Quinta-feira  – Romero em-
barca com Tóia e impede que
Noé cumpra a missão dada por
Zé Maria. Atena fica furiosa com
a ausência de Romero. Atena
descobre que Romero está com
Tóia em Paraty. Dante perse-
gue Juliano pelo Morro da
Macaca, e Conceição e Belisa
se desesperam. Indira conta
para Oziel que Tina procurou
Rui. Alisson e Ninfa planejam
descobrir os segredos de
Andressa. Adisabeba e
Feliciano se reencontram.
Dalila recebe um possível com-
prador do apartamento sem
que Feliciano saiba. Dante visi-
ta Lara. Régis e Nora se interes-
sam um pelo outro. Juliano pede
para falar com Dante. Atena e Zé
Maria chegam ao hotel em que
Romero está com Tóia.

Sexta-feira –  Zé Maria afir-
ma a Romero que eliminará
Tóia. Juliano insiste para que
Dante investigue o passado de
Orlando e do falso médico da
clínica psiquiátrica. Tóia avista
Zé Maria e consegue fugir. Dante
tenta descobrir mais sobre
Orlando. Nonato agradece Con-
ceição por cuidar de Belisa.
Andressa divulga um vídeo dela
e Merlô. Ninfa e Alisson desco-
brem com Silvinho os pontos
fracos de Andressa. Juca ame-
aça Domingas, e os vizinhos a
socorrem. Breno revela a
Feliciano que Dalila tentou ven-
der seu apartamento. Tóia avi-
sa a Merlô que está sendo per-
seguida e ele conta para Juliano.
Noé captura Tóia. Romero volta
para salvar Tóia.

Sábado  – Tóia agradece
Romero por salvá-la de Zé Ma-
ria. Juliano chega a Paraty e
Noé avisa a Zé Maria. Tóia e
Romero conseguem uma ca-
rona para voltar ao Rio de Janei-
ro. Nora confessa a Nelita que
está interessada em Régis.
Belisa agradece o carinho de
Nonato, que se emociona. Indira
prevê que Domingas conhece-
rá um homem. Ninfa e Alisson
levam MC Limão para desmas-
carar Andressa. Adisabeba ex-
pulsa Andressa de sua boate,
mas a cantora avisa que está
grávida de Merlô. Claudine con-
sola Feliciano. Juliano confron-
ta Zé Maria. Para se salvar,
Romero pede que Atena lhe
entregue as cópias dos docu-
mentos que incriminam a fac-
ção.

Jonatas se entristece ao perce-
ber que Eliza não o inclui em
seus planos de vida.

Alberto acaba confessando
para Emília que está interessa-
do em retornar ao Brasil.

Adisabeba expulsa Andressa de
sua boate, mas a cantora avisa
que está grávida de Merlô.


