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• A Globo começa a veicular
neste domingo, durante o “Fan-
tástico”, sua mensagem de fim
de ano. Como esperança de
um 2016 vitorioso, o principal
foco é a Olimpíada do Rio de
Janeiro.

• Patrícia Maldonado tem
mandado avisar que, mais uma
vez, vai marcar presença no
carnaval da Band. Mesmo mo-
rando em Orlando, ela virá ao
Brasil especialmente para este
trabalho.

• Jorge Fernando iniciou,
em cidade cenográfica, as gra-
vações de “Êta Mundo Bom”,
próxima novela das seis na
Globo. Uma produção de épo-
ca, que deverá estrear no mês
de janeiro. 

• Pelo andar da carruagem
ou do silêncio em torno, a pro-
gramação especial da Bandei-
rantes em dezembro promete
ser bem modesta. Pouco, fora
ou mesmo lá dentro, se fala
sobre o assunto.

• O ator Roberto Bom-
tempo também foi confirma-
do no elenco da novela “Terra
Prometida”, da Record. A sua
escalação, inclusive, foi uma
das exigências do diretor Ale-
xandre Avancini.

• Novembro está aí e Mo-
nica Iozzi continua no “Vídeo
Show”, da Globo. Nada mais
se falou sobre sua saída para
as novelas. Dizem que isto
ainda irá acontecer, mas nin-
guém sabe quando.

• “Você acredita em Papai
Noel?” será um dos especi-
ais do SBT em dezembro, já
programado para ir ao ar no
dia 22, uma terça-feira. Um
programa com a direção ge-
ral de Lucas Gentil.

• São boas as possibili-
dades do novo programa do
Marcelo Adnet estrear em
abril, com apresentações às
sextas-feiras, na Globo. A atra-
ção seria exibida logo depois
do “Globo Repórter”.

Caminhão de dinheiro
Não sei, sinceramente, se

alguém na Record já parou e
fez essa conta, mas admitindo-
se que será mesmo possível
inventar uma “parte 2” de “Os
Dez Mandamentos”, com 50 ou
60 capítulos, qual será o preço
disso, considerando que qua-
se ao mesmo tempo haverá a
obrigatoriedade de produzir e
iniciar as gravações de “A Terra
Prometida”, que entrará imedi-
atamente a seguir? É uma ques-
tão que envolve dinheiro. E
muito dinheiro. Tudo nos leva a
concluir que só mesmo por
milagre será possível fechar
uma fatura desse tamanho.
Será necessário quase um
caminhão de dinheiro para
enfrentar tão altas despesas.

Vem aí
A Globo vai exibir entre 19

de janeiro e 5 de abril, sempre
às terças-feiras, a nova tem-
porada do “Tá no Ar”, com Mar-
celo Adnet e Marcius Melhem.
Promessa de novas esquetes,
quadros e personagens so-
bre os bastidores e o mundo
da televisão. O elenco segue o
mesmo, com Danton Mello,
Luana Martau, Carol Portes,
Georgiana Góes, Maurício
Rizzo, Márcio Vito, Renata
Gaspar, Verônica Debom e
Welder Rodrigues.

Na mira

Mesmo com muito chão
pela frente, ainda assim al-
guns nomes já começam a

surgir como prováveis da próxi-
ma novela da Glória Perez, que
irá ao ar em 2017 na Globo, ain-
da sem título. Paolla Oliveira (foto)
é um deles. Bruno Gagliasso é 
outro.

Nada por enquanto
Não há ainda nenhuma notí-

cia se a Fórmula Indy voltará ou
não à programação da Bandei-
rantes em 2016. Qualquer deci-
são será tomada apenas às vés-
peras da próxima temporada.
Vale lembrar que no próximo ano
teremos a 100ª edição das “500
Milhas de Indianápolis” no dia
14 de maio. Uma série de sole-
nidades começam a ser progra-
madas. A ideia é transformar o
evento na maior festa do auto-
mobilismo mundial.

Fim de ano
Danilo Gentili e Marlei Ceva-

da também irão participar das
gravações do especial “Mansão
Bem Assombrada”, que o SBT
exibirá em dezembro.
O programa terá como protago-
nistas atores que passaram
pelas novelas “Carrossel” e
“Chiquititas”. Criação e roteiro
de Magalhães Júnior, com a di-
reção de Ricardo Mantoanelli.

Retrospectiva
A Rede Globo marcou para

dia 30 de dezembro a exibição
da sua retrospectiva. Na pauta, a
crise política e econômica, os
escândalos, a crise da água, a
reaproximação entre Estados
Unidos e Cuba e os lamentá-
veis incidentes em Mariana e na
França. Não faltará também es-
paço para as comemorações
dos 50 anos da emissora.

Muda ou não?
Com dezembro chegando, é

de se esperar, a qualquer mo-
mento, alguma movimentação
no “CQC” da Bandeirantes. Os
holofotes miram a bancada do
programa, se haverá ou não
novas mudanças no quadro de
apresentadores.

Fôlego
Além da correria nos estúdi-

os do SBT, fazendo as protago-

nistas de “Cúmplices de Um Res-
gate”, Larissa Manoela ainda en-
contra tempo para um turnê de
shows como cantora por todo o
país. Se apresentou em Teresina
no último domingo, Vai a Vitória
neste fim de semana e já tem
show marcado em Belém, dia 13
de dezembro.

Em licença

Isis Valverde (foto de Renato
Rocha Miranda) conseguiu licen-
ça na Globo, para poder estudar e
viver um tempo nos Estados Uni-
dos. E ela deve permanecer lá
pelo menos até o próximo mês de
janeiro, quando ficou de voltar e
se colocar à disposição dos auto-
res de novelas ou séries para
novos trabalhos.

Ritmo Brasil
Faa Morena gravou o especial

de fim de ano do programa “Ritmo
Brasil”, da Rede TV!. Ela recebeu
como convidado o cantor
Aguinaldo Rayol, na Catedral de
São Paulo, na Praça da Sé. O
programa será exibido no próxi-
mo dia 19 de dezembro, às duas
horas da tarde.

Escalada
O jornalismo da Globo convo-

cou Veruska Donato para fazer as
férias de Sandra Annenberg no
programa “Como Será?”, exibido
nas manhãs de sábado. Uma ta-
refa que começa em janeiro. No
jornal “Hoje”, durante a ausência
de Sandra, Evaristo Costa irá co-
mandar os trabalhos sozinho.

Projeto congelado
O comentado filme sobre a

vida de Edir Macedo saiu do
noticiário da Record. Há um
silêncio absoluto em torno dele,
o que não quer dizer que caiu
no esquecimento. O problema
é a falta de tempo do diretor
pretendido, Alexandre Avancini,
inteiramente entregue ao de-
partamento de novelas da emis-
sora.

Masculino e feminino

Na série da Globo, “Liga-
ções Perigosas”, Alice Assef
(foto de Caiuá Franco) interpre-
tará Vitória, criada de Isabel
Alencar (Patrícia Pillar), que se
disfarça de homem para aju-
dar a patroa em seus encon-
tros amorosos. Por causa da
personagem, Alice precisou
cortar o cabelo ao estilo anos
20, época em que a minissérie
é ambientada. Estreia em 4 de
janeiro.

Programação
Na Globo, a nova

“Escolinha do Professor
Raimundo” estreará dia 13 de
dezembro, na faixa da tarde. A
próxima temporada do “Amor &
Sexo”, com Fernanda Lima, irá
ao ar no período de 23 de janei-
ro e 2 de abril, nas férias do
“Zorra”.  E já inteiramente fina-
lizada, a nova edição do “Pla-
neta Extremo” será exibida en-
tre 14 de fevereiro e 10 de abril.
Entre os destaques, o vulcão
“Kilauea”, no Havaí, e a “Song
Dong Cave”, a maior caverna
do mundo, no Vietnã.

Segunda-feira  – Melissa e
Felipe se surpreendem com o
resultado positivo do exame de
gravidez. Emília não aceita que
Alberto queira vir para o Brasil
encontrar Vitória. Mateus pede
que Gema o leve ao encontro
de Elias para entender melhor
o seu dom. Felipe confirma a
Lívia que Melissa está grávida,
mas garante que encontrará
uma forma de ficar com ela.
Luiz confirma que Bento será
libertado e exige as cartas que
estão em seu poder. Carola
ouve quando Lívia afirma que
romperá o noivado com Pedro.
Salomé se aproxima de
Massimo. Severa acusa
Melissa de dar um novo golpe

Segunda-feira – Germano
acusa Rafael pela morte de
Sofia e avisa a Carolina que
romperá sua parceria caso o
fotógrafo permaneça traba-
lhando para o concurso. Lili
não admite que Rafael seja
demitido. Lorena provoca Eliza.
Germano fica irritado e sai do
evento. Jonatas e Germano
conversam e o dono da Bastille
chama o rapaz pra trabalhar

Segunda-feira – Zé Maria
afirma 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. Breno reve-
la a Feliciano que Dalila tentou
vender seu apartamento. Tóia
avisa a Merlô que está sendo
perseguida e ele conta para
Juliano. Noé captura Tóia.
Romero volta para salvar Tóia.

Terça-feira – 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 carona para
voltar ao Rio de Janeiro.
Nora confessa a Nelita que está
interessada em Régis. Belisa
agradece o carinho de Nonato,
que se emociona. Indira prevê
que Domingas conhecerá um
homem. Adisabeba expulsa
Andressa de sua boate, mas a
cantora avisa que está grávida
de Merlô. Claudine consola
Feliciano. Juliano confronta Zé
Maria. Para se salvar, Romero
pede que Atena lhe entregue as
cópias dos documentos que
incriminam a facção.

Quarta-feira  – Romero in-
siste para que Atena prove que é
sua parceira e lhe entregue os
documentos contra a facção.
Ascânio alerta Atena sobre as
intenções de Romero. Nonato
apoia Belisa. Zé Maria arma con-
tra Tóia, mas Romero consegue
salvá-la. Feliciano descobre que
não tem como salvar seu apar-
tamento. Andressa chantageia
Adisabeba. Zé Maria ameaça
Atena, que não denuncia
Romero. Noé incentiva Juliano a
aceitar a proposta de Zé Maria.
Atena entrega os documentos
que incriminam a facção para
Romero, que promete viajar com
ela. Nora pede que Gibson aju-

em Felipe. Roberto percebe que
Severa ainda se interessa por
ele. Felipe afirma a Melissa que
irá se separar dela.

Terça-feira  –  Felipe revela a
Melissa que está apaixonado por
outra mulher e a esposa deduz
que se trata de Lívia. Melissa diz
a Alex que Felipe os abandona-
rá. Felipe explica sua situação
para Alex e conforta o filho. Zilda
desabafa com Vitória. Lívia deci-
de convencer Emília a permitir
que Alberto venha para o Brasil.
Solange engana Dorotéia.
Melissa ameaça Felipe. Bianca
e Felícia mudam o visual de
Salomé. Carola conversa com
Pedro sobre Lívia. Vitória enco-
menda uma missa em nome de
sua filha, que acredita que este-
ja morta. Bernardo encontra uma
foto de sua possível mãe bioló-
gica. Pedro surpreende Lívia.

Quarta-feira –  Pedro afirma
a Lívia que sabe que ela está
apaixonada por outro homem.
Melissa manipula Alex contra
Felipe. Emília se despede de
Alberto, que recebe alta do hos-
pital. Bernardo e Emília sentem
falta um do outro. Melissa pede
que Lívia se afaste de Felipe até
que seu filho nasça. Bernardo
conversa com Luiz. Bento pede
perdão a Raul e Alice se emoci-
ona. Massimo aprova o novo vi-

sual de Salomé. Roberto insiste
para que Anita o aceite como pai
de seu filho. Gema decide se se-
parar de Queiroz. Bento garante a
Rosa que é um novo homem. Alex
questiona Felipe sobre Lívia.
Melissa procura Pedro.

Quinta-feira  –  Melissa revela
a Pedro que Lívia e Felipe têm um
caso. Vitória diz a Bernardo que
Maria Benvinda é mãe de Bento e
afirma que ajudará o escritor a
descobrir sua origem. Rosa con-
vida Anita para cantar em seu res-
taurante. Felipe alerta Melissa
sobre o seu comportamento com
Alex. Pérsio se muda para a casa
de Botelho e Neném. Queiroz avi-
sa aos funcionários as novas re-
gras da agência. Felipe e Lívia se
encontram. Elias aconselha
Mateus sobre seu dom. Vitória
desconfia do silêncio de Luiz so-
bre Maria Benvinda. Michele se
aproxima de Pedro. Bernardo faz
uma surpresa para Emília.

Sexta-feira –  Bernardo e
Emília marcam um encontro a
sós. Massimo se incomoda com
a presença de Bento na casa de
Rosa. Alice comenta com Bianca
e Felícia que não nutre mais es-
peranças de que Bento e Rosa
reatem. Lívia revela a Emília que
está apaixonada por Felipe. Chico

confessa a Gema que se sente
aliviado com a partida de
Queiroz. Melissa é rude com
Alex e o menino procura Felipe.
Anita luta contra sua paixão por
Afonso. Emília exige que
Bernardo se afaste de Vitória,
mas se recusa a dizer o motivo.
Bento e Zilda dão suporte a
Vitória durante a missa para
sua filha. Melissa se recusa a
permitir que Alex se consulte
com Berenice. Emília arma um
plano contra Vitória e Felipe.

Sábado  – Emília decide
esconder de Alberto seus pla-
nos contra Vitória. Pedro finge
estar conformado com a pai-
xão de Lívia por Felipe. Zilda e
Vitória se aproximam. Melissa
sai com Alex para afastá-lo de
Felipe. Gema desfaz sua soci-
edade com Queiroz na agência
de turismo. Rosa se insinua
para Ariel. Pedro liga para
Alberto e Carola se preocupa
com as intenções do rapaz.
Bernardo se aproxima da ver-
dade sobre sua história. Pedro
arma para prejudicar Anita.
Massimo se encanta com
Salomé. Felipe se desespera
com o desaparecimento de
Alex. Melissa chega com Alex
ao Rio de Janeiro.

com ele. Carolina se preocupa
com o sucesso de Eliza entre os
jornalistas. Fabinho pede Leila
em namoro. Eliza é abordada
pelo Comendador e acaba o
agredindo. Lili comenta com
Carolina que talvez tenha se pre-
cipitado em elogiar Eliza. Eliza
informa a Arthur que desistiu do
concurso e deixa o evento.

Terça-feira  – Débora diz a
Cassandra que a agressão de
Eliza ao Comendador foi ampla-
mente divulgada. Rafael comen-
ta com Lu que Sofia foi um gran-
de amor. Fabinho fica surpreso
ao ver Germano e Lili se beijan-
do. Jonatas consola Eliza.
Rosângela conta para Jonatas
que Florisval se mudou para
Curicica. Cassandra tenta quei-
mar a foto que Hugo guarda de
Carolina, mas Débora impede.
Cassandra rasga a foto.

Quarta-feira  – Débora repre-
ende Cassandra por ter rasga-
do a foto de Hugo com Carolina
e acusa a irmã de sentir vergo-
nha do pai. Eliza aceita o convite

de Jonatas para morar com ele
em Curicica. Jonatas impede que
Jeniffer saia com Cascudo. Jojô
observa uma ligação de Eliza no
celular de Arthur e manda uma
mensagem, acreditando que se
trata de uma nova amante do pai.
Arthur estranha que a agenda de
seu celular tenha desaparecido.
Arthur esclarece a Eliza que quem
mandou as mensagens foi Jojô, e
a deixa feliz ao lhe dizer que ainda
está participando do concurso.
Arthur avisa a Eliza que ela terá
que morar com ele.

Quinta-feira  – Eliza aceita a
proposta de Arthur para morar
com ele. Jonatas fica perplexo ao
saber que Eliza se mudará para a
casa de Arthur, mas acaba acei-
tando a ideia. Carolina comenta
com Pietro que Arthur parece não
se importar com sua possível gra-
videz. Jonatas faz uma surpresa
para Eliza. Eliza e Jonatas fazem
a despedida da garota. Braço e
Jacaré descobrem onde Jonatas
mora. Jonatas leva Eliza para a
casa de Arthur, para se certificar
de que ela ficará bem. Arthur ex-
pulsa Jonatas de sua casa e os
dois se enfrentam.

Sexta-feira  – Aparecida ga-
rante a Jonatas que cuidará de

Eliza. Arthur diz a Eliza que Max
lhe comprará novas roupas.
Jacaré e seu bando destroem
os pertences de Jonatas e rou-
bam seu dinheiro. Germano
repreende Jonatas por seu atra-
so no trabalho, mas Fabinho o
ajuda. Arthur consegue tirar
boas fotos de Eliza com o apoio
de Natasha. Natasha aceita o
convite de Arthur para ser uma
das juradas do concurso.
Rosângela cede à sedução de
Florisval. Durante um telefone-
ma, Eliza ouve Jacaré ameaçar
Jonatas.

Sábado  – Eliza e Arthur res-
gatam Jonatas do incêndio,
que destrói o cinema abando-
nado. Eliza agradece Arthur
pela ajuda a Jonatas. Lili deixa
clara sua antipatia por Caroli-
na e avisa à jornalista que irá
defender seus interesses.
Carolina diz a Pietro que teme
perder a parceria da Bastille
por causa do ciúme de Lili.
Carolina contrata Rafael, com
a condição de o fotógrafo con-
trolar Lili para que ela não lhe
traga problemas. Lili pede a
Rafael que vigie Germano e
Carolina. Arthur pede que
Jonatas se afaste de Eliza.

de Feliciano. Régis e Nora se
beijam. Zé Maria avisa a Juliano
que, se ele não entrar para a
facção, será preso.

Quinta-feira  – Juliano se re-
cusa a trabalhar para a facção e
enfrenta Zé Maria. Romero pro-
mete a Tóia que ficará ao seu
lado. Zé Maria entrega Juliano a
Guerra. Régis pensa em pedir
demissão por causa do beijo
em Nora. Dante insiste em en-
contrar o marido de Lara.
Feliciano confessa a Úrsula que
não sabe onde a família irá mo-
rar. César invade a casa de
Domingas, que pede ajuda a
Indira. Merlô se recusa a se
apresentar com Andressa e
confronta Adisabeba. Romero
chantageia Zé Maria para salvar
Tóia. Dante tenta negociar com
Juliano. Ascânio descobre o
paradeiro de Tóia. Orlando des-
confia de Conceição. Belisa vai
até a delegacia e implora para
que Dante liberte Juliano.

Sexta-feira  – Sem ser vis-
to, Dante observa Belisa com
Juliano e acredita na inocência
do lutador. Orlando tenta con-
vencer a família a internar
Belisa novamente, mas Dante
impede. Nora pede que Régis
permaneça em sua casa.
Andressa consegue que
Adisabeba quite sua dívida com
MC Limão. Ninfa e Alisson ex-
pulsam Merlô de sua casa.
Domingas se envolve com
César. Lara alerta Orlando so-
bre Dante. Romero consegue
salvar sua vida e a de Tóia junto
à facção. Adisabeba sofre com
o desaparecimento de Zé Ma-
ria. Zé Maria pede que Orlando
pesquise sobre Atena. Atena e
Tóia pressionam Romero a se
decidir por uma das duas.

Sábado  – Romero sai com
Atena e Tóia se incomoda. Zé
Maria orienta Orlando a seduzir
Atena. Belisa insiste para que
Dante investigue Paulo, o falso
médico da clínica psiquiátrica.
Romero confessa a Atena que
a enganou e volta ao hotel para
proteger Tóia. Orlando ouve
uma conversa entre Concei-
ção e Nelita e ameaça a funci-
onária. Feliciano decide deixar
seu apartamento e morar nas
ruas. Adisabeba contrata
Luana. Cesário implora para
reatar com Luana. Orientado
por Orlando, Ruivo se passa
por marido de Lara para afas-
tar Dante. Orlando propõe que
Ascânio o ajude a se aproximar
de Atena. Nora pede Régis em
namoro. Zé Maria visita
Adisabeba. Orlando pressio-
na Atena a entregar Romero.

Romero sai com Atena e Tóia se
incomoda.

Lili pede a Rafael que vigie
Germano e Carolina.

Felipe se desespera com o desa-
parecimento de Alex.


