
TV
RBS TV
04:55 - Telecurso 
Educação Básica
05:15 - Telecurso 
Profissionalizante
05:30 - Telecurso 
Ensino Médio
05:45 - Telecurso 
Ensino Fundamental
06:00 - Globo Rural
06:30 - Bom Dia SC
07:30 - Bom Dia Brasil
08:40 - Mais Você
10:00 - Bem Estar
10:45 - Encontro
12:00 - Jornal do 
Almoço

12:50 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
14:00 - Vídeo Show
14:45 - Sessão da 
Tarde - Click
16:40 - Vale a pena 
ver de novo - Cobras e 
Lagartos
17:45 - Malhação
18:30 - Boogie Oogie
19:15 - RBS Notícias
19:35 - Alto Astral
20:30 - Jornal 
Nacional
21:10 - Império
22:20 - Tela Quente - 
Redenção

00:15 - Jornal da 
Globo
00:50 - Programa 
do Jô
02:00 - Corujão I - 
Instinto

BAND SC
06:00 - Café com 
jornal
06:59 - Gotas de fé
07:00 - Visita ao seu lar
07:30 - Café com 
jornal
09:00 - Dia Dia
10:10 - Band Kids
11:05 - Jogo Aberto

12:30 - Jogo Aberto 
SC
13:05 - Notícias da 
Redação
13:30 - Olhares
14:00 - Desenho - 
Fanboy e Chum Chum
14:30 - Ponto de Luz
15:00 - Sabe ou não 
sabe
15:30 - Tá na tela com 
Luiz Bacci
17:00 - Brasil Urgente
18:50 - Band Cidade
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Show da Fé
21:20 - Zoo

21:25 - Os Simpsons
22:25 - CQC - Custe o 
que custar
00:25 - Jornal da Noite
01:15 - Que fim levou?
01:20 - The Walking 
Dead I
02:10 - Só Risos
03:00 - Igreja Universal

RIC
06:00 - Programação 
IURD
07:00 - Balanço Geral 
Santa Catarina
07:30 - SC no Ar
08:45 - Fala Brasil

10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Jornal Meio 
Dia
13:15 - Ver Mais
14:00 - Caminhos da 
Natureza - reprise
14:30 - Programa da 
Tarde
17:20 - Cidade Alerta 
18:30 - Cidade Alerta 
SC
20:00 - RIC Notícias
20:40 - Jornal da 
Record
21:30 - Novela Vitória
22:30 - A Fazenda
23:30 - Repórter 

Record Investigação
00:30 - Roberto 
Justus +
01:15 - Programação 
IURD

SBT SC
A programação não 
foi informada até o 
fechamento dessa 
edição.*

36 TV COM
06:00 - Florianópolis 
Ao Vivo CBN
07:25 - Previsão do 
Tempo

07:30 - Cooperati-
vismo
08:00 - Bom Dia SC
09:00 - Bate Bola - 
reprise
11:00 - De tudo um 
pouco - reprise 
12:00 - Vício Motor
13:00 - Debate Diário
14:00 - Jornal do 
Almoço
14:50 - Notícias da 
Tarde
16:00 - Vida e Saúde 
- reprise
16:30 - Estúdio SC
17:00 - Vício Motor

18:00 - Octógono - 
reprise
18:30 - TVCOM 
Esportes
20:00 - TVCOM 20hs
20:45 - TVCOM 
Tudo +
22:00 - Conversas 
Cruzadas
23:00 - Missão Casa 
- inédito
23:30 - Competição
00:00 - TVCOM 
Entrevista - reprise
00:30 - Mundo Mar
01:00 - Florianópolis ao 
vivo Itapema

TELEVISÃO

Entre vampiros e lobisomens

Monstros 
animados

Cao Hamburger, o pai do 
Castelo Rá-Tim-Bum, é a cabe-
ça por trás de Que Monstro te 
Mordeu?, série que estreia hoje, 
às 11h30min, na Cultura. A atra-
ção tem como protagonista Lali 
(Daphne Bozaski, na foto), uma 
menina monstra que convive 
com monstrinhos malucos.

Abafando a ostentação

Conceitos de 
toda a beleza

Os negócios da loja Djalma Noivas vão melhor do que nunca após 
o choque de gestão feito por Djalma (Otávio Muller). No episódio de  
amanhã de Tapas & Beijos, ele consegue dar uma comissão avantaja-
da para Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão). A dupla 
de vendedoras tenta manter a discrição sobre o bônus, mas as com-
pras que ostentam falam mais alto.

O episódio de Sexo e as Negas 
de amanhã vai falar de beleza, 
juventude e magreza. A Cidade 
Alta de Cordovil recebe a visita 
ilustre de uma modelo famosa 
que foi criada na comunidade, 
Nyngalla e, empolgada, Jesuí-
na (Claudia Jimenez) promove 
uma grande festa que promete 
agitar a rotina dos moradores.

E já que o assunto é o belo, os 
moradores colocam a boca no 
trombone e defendem os atri-
butos que mais os agradam. Big 
(Rafael Machado) ressalta a be-
leza das mulheres magras, sem 
deixar de afirmar sua atração 
por aquelas “com mais carne”. 

Soraia (Maria Bia) prefere 
ser magra, mas vive o dilema 
de não conseguir sustentar uma 
alimentação adequada. Lázaro 
(Pedro Lima) ressalta a exube-
rância de Lia (Lilian Valeska), 

Mundo pequeno e feminino
As amigas Terra, Tonya, Christy, Briana, Traci e Elena são anãs, 

mas, como qualquer mulher, gostam de se sentir bonitas, sonham em 
ter filhos, querem ter carreiras bem-sucedidas, enfrentam desafios. 
É o que mostra Pequenas Grandes Mulheres, reality show que estreia 
hoje, às 22h30min, no Lifetime. Na atração, elas provam que a baixa 
estatura é apenas um detalhe No primeiro episódio, as meninas se 
matriculam em uma aula de dança sensual.

Malhação
RBS TV, 17h45min

No show do Natiruts, Duca avisa a Alan 
que está sendo vigiado por Lobão. Os se-
guranças veem Alan saindo da casa de 
show e avisam Heideguer, que o perse-
gue. Cobra invade a Aquazen com Jade. 
Os dois namoram na piscina, mas Jade 
bate a cabeça na borda e cai desmaiada.

Boogie Oogie
RBS TV, 18h30min

Rodrigo ajuda Beto a colocar Susana 
dentro do carro para levá-la à polícia. 
Mário (foto) e Gilda se beijam. Sem sa-
ber que Mário está apaixonado por Gilda, 
Cristina convida a moça para jantar. Ho-
mero e Susana se acusam mutuamente 
de terem sequestrado Carlota.

Alto Astral 
RBS TV, 19h35min

Sueli entrega para Samantha os exames 
de Marieta, incluindo um falso. Caíque 
encontra o exame verdadeiro e revela o 
resultado. Marcos manda Sueli instalar 
câmeras no consultório do irmão. Bia 
diz que ajudará Laura a encontrar a mãe. 
Marcos e a diretoria assistem às ima-
gens de Caíque falando sozinho.

Chiquititas 
SBT, 20h30min

Junior vai à galeria onde estão as obras 
de Gabriela, que está sem memória e 
pensa se chamar Sofia. Janu vai ao orfa-
nato jantar com Mosca. Cris e Bia dizem 
que Mili deveria intervir, já que gosta 
do garoto. Miguel consegue se soltar 
e prende Carmen em seu lugar. As chi-
quititas se divertem com o vídeo da Vivi 
publicado na internet.

Império 
RBS TV, 21h10min

José Alfredo se lembra do médico que 
salvou sua vida na mata e pede que Jo-
sué o encontre. Carmem e Orville procu-
ram por Salvador. José Alfredo manda 
Cristina ir à joalheria. José Alfredo con-
versa com Maria Marta sobre Maurílio.

Vitória 
Record, 21h30min

Artur e Diana conversam sobre o nome 
do bebê. Sabrina, Bárbara e Netto con-
tam para Katia sobre o desaparecimento 
do doutor Gomes. William conta para 
Iago sobre o plano dos policias em fazer 
Quim se passar pelo assassino das fle-
chas. Iago garante que vai fazer de tudo 
para matar o filho de Edu.  

NOVELAS
Os resumos são enviados 
pelas emissoras e podem 
sofrer alterações dependendo 
da edição dos capítulos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ELLEN SOARES, TV GLOBO, DIVULGAÇÃO

Hoje é dia de mordedores de pescoço na telinha.  A MTV apresenta, às 21h, a sexta temporada de The Vam-
pire Diaries, com um monte de novidades sobre o destino de cada personagem. Em seguida, no mesmo canal,  
às 22h, é a vez do segundo ano de The Originals (foto), que começa com a cidade de Nova Orleans contro-
lada pelos lobisomens.


