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• A Globo já colocou no ar
as chamadas de “Babilônia”,
novela substituta de “Império”,
na faixa das 21 horas. Estreia
confirmada para o dia 16 de
março.

• Thais Fersoza será uma
das protagonistas de “Escra-
va Mãe”, novela que a Record
irá produzir em parceria com a
Casablanca. Gravações em
maio.
•* A Bandeirantes confirma a
estreia da novela “Mil e uma
noites” para dia 9 de março.
Data na qual o reformulado
“CQC” também voltará ao ar,
ao vivo.

• O casal de atores Taís
Araújo e Lázaro Ramos pode-
rá protagonizar uma nova sé-
rie de humor da Globo. O título
provisório da atração é "Os
Braun".

• A Record fechou, mas não
fechou a sua lista para o Pan-
Americano de Toronto. A hipó-

tese de mais alguém ser
contratado não está descar-
tada.

• Finalmente terminaram
as gravações de
“Chiquititas” no SBT. E a or-
dem é começar de imediato
os trabalhos da substituta,
"Cúmplices de um resgate".

• A Mônica Iozzi de “Alto
Astral” ainda não é aquela
do “CQC”. Nas cenas da
novela global, ela mostra que
sentiu a mudança e não está
confortável.

• A Record está atrás de
um apresentador para o
"Power Couple", reality show
de casais. César Filho,que
até aqui era a única opção,
deixou de ser.

• A torcida é forte para que
o humorista Ceará, ex-"Pâ-
nico", possa emplacar no ca-
nal pago Multishow. Resta
saber se, sozinho, ele dará
conta do recado.

Novo programa
Crescem os rumores so-

bre o lançamento de um pro-
grama, nos moldes da antiga
“Discoteca do Chacrinha”, para
João Kleber apresentar nas
tardes de sábado, Na Rede
TV!. Alguns setores da emis-
sora já consideram este novo
projeto como certo. Os rumo-
res a respeito dessa “Discote-
ca” do João Kleber aumenta-
ram porque o contrato de Gil-
berto Barros com a  Rede TV!
está chegando ao fim. Vence
em abril.

Especiais
No evento de apresenta-

ção da grade de programação
da Bandeirantes, o diretor
Diego Guebel anunciou que
Ana Paula Padrão realizará
cinco especiais jornalísticos
este ano. Mas somente depois
da conclusão da segunda tem-
porada do “Master Chef”, que
tem sua estreia confirmada
para maio. Desta maneira, Ana
continuará se dividindo entre o
Entretenimento e o Jornalis-
mo.

Mais uma

A atriz Georgiana Góes
(foto) também foi confirmada
no novo “Zorra Total”, da Globo,
que tem estreia prevista para
maio. Georgiana, que aparece
ainda no "Tá no Ar", já começou

a participar das gravações.
E o roteiro?

A Band apresentou oficial-
mente Dan Stulbach como novo
âncora do “CQC” e também os
demais reforços do elenco. Tá
tudo muito bom, tudo muito bem,
mas e quanto aos  investimen-
tos em roteiro do programa?
Haverá algum? E a edição, que
tanta diferença fez no passado?
Trará oxigênio? Há uma expec-
tativa muito grande por essas
respostas.

Negociação
Além de estar em negocia-

ção avançada com Chris Flores,
Edu Guedes e Celso Zucatelli, a
Rede TV! deu mais um passo no
sentido de que tem mesmo pres-
sa em colocá-los no ar. Ocimar
de Castro, também outro ex-
“Hoje em Dia”, participou de uma
demorada reunião na emisso-
ra. Tudo indica que será o diretor
do programa apresentado pelo
trio.

Terapeuta

Em “Sete Vidas”, substituta
de “Boogie Oogie”, que estreia
dia 9 de março, pela Rede Glo-
bo, a atriz Mariana Lima (foto) vai
interpretar Isabel, uma terapeuta
de casais.

Horário
A partir do dia 23 de março,

com a estreia de “Os Dez Man-
damentos”, as novelas da
Record passam a ocupar a fai-
xa das 20h30. E o “Jornal da
Record” será apresentado das
21h30 às 22h30.

Band no MMA
A Bandeirantes também se

prepara para fazer transmis-
são de MMA na sua programa-
ção, possivelmente nas noi-
tes de sábado. Como existe
um segredo em cima, falam
que pode ser  uma parceria
com a Globo no UFC, mas a
informação não é confirmada.

O amor está no ar

Após Sérgio Guizé e
Nathalia Dill, um outro roman-
ce, iniciado recentemente nos
bastidores da novela “Alto As-
tral”, da Globo, chama a aten-
ção do elenco. Pelo menos
para os mais próximos, é mes-
mo pra valer o namoro de Sér-
gio Malheiros e Sophia
Abrahão (foto).

Convocado
José Luiz Datena já foi cha-

mado pela alta direção da Ban-
deirantes para acertar um novo
contrato. O compromisso atu-
al é válido até meados de 2017.
Os acenos da Rede TV!, ao
que parece, têm alguma coisa
ver com isso.

Data escolhida
A festa dos 50 anos da Rede

Globo, que também servirá
para o lançamento da sua nova
programação, está confirma-
da para o Rio de Janeiro, no
dia 25 de abril. Direção do
Boninho, com a participação
de todo o elenco da casa. O
evento será transmitido logo
após a exibição do capítulo de
“Babilônia”.

Central de atendimento

A Bandeirantes continua
recebendo muitos pedidos
para voltar a apresentar as
novelas “Flor ibel la” ,  com
Juliana Silveira (foto), e “Dan-
ce Dance Dance”, com Juliana
Baroni .  Entendem os
telespectadores que essas
produções cairiam muito bem
na faixa da tarde. Fica a dica.

Vai mudar
O próximo “Superstar”, na

Globo, não irá apresentar no-
vidades apenas no seu corpo
de jurados, com as substitui-
ções de Fábio Junior e Dinho,
que irão ceder seus lugares
para Thiaguinho e Paulo
Ricardo. Um músico, ainda
não escolhido, é quem irá fa-
zer os bastidores no lugar da
Fernanda Paes Leme.

Segunda-feira – Lígia e
Miguel namoram. Júlia desco-
bre que seu tipo sanguíneo
não é compatível com seu pai.
Marta se recusa a falar com
Júlia sobre sua paternidade.
Lauro repreende Miguel por
não ter contado a Lígia sobre
sua viagem. Lígia se enfurece
com Irene por ter comentado
sobre sua promoção com Dá-
lia. Marta humilha Guida. Miguel
ouve uma conversa entre Irene
e Lígia. Marta conta para Júlia
que ela foi gerada em uma
clínica de fertilização. Miguel
termina seu relacionamento
com Lígia. Júlia recebe uma
ligação de Pedro, que lhe pede
um encontro. Isabel avisa a
Lígia que Miguel vai viajar. Lí-
gia pede para reatar com

Segunda-feira  – José
Alfredo desabafa com Josué.
Maurílio e Silviano conver-
sam na porta da delegacia.
Maria Marta vai à casa de
Maria Ísis. José Alfredo fala
ao telefone com Maria Ísis.

Segunda-feira – Kitty confes-
sa a Laura que está falida.
Marieta não aprova o namoro
de Gaby e Emerson. Marcos avi-
sa a Maria Inês que o escândalo
de seu romance com Marcelo
afetará a imagem do  hospital.
Nildes decide copiar a gravação
de Gustavo antes de devolvê-la
a Sueli. Afonso alerta Caíque
sobre Cueli. A pedido de Mar-
cos, Sueli coloca uma câmera
na ala do hospital para vigiar
Caíque. Caíque pede a mão de
Laura em casamento para
Vicente.

Terça-feira – Vicente aben-
çoa o casamento de Laura e
Caíque, e Bella comemora.
Gaby estranha o fato das roupas
de Oscar terem aparecido no
quarto de Suzana e desconfia
que a mãe esconda algo dela. O
rei de Maktub e Nazir dão uma
missão a Samantha e Pepito,
que não imaginam a verdadeira
intenção deles. Israel liga para
a linha de ajuda e marca um
encontro com Bia. Scarlett avisa
a Adriana que verá Ricardo, mas
como Cidinha. Salvador diz a
Meire que precisa de Afeganis-
tão. Afeganistão beija Ana Dirce.
Marcelo leva Caíque para exami-
nar Úrsula, acreditando que o
médico poderá curá-la.

Quarta-feira  – Meire comen-
ta com Salvador que tem medo
de Ana Dirce descobrir que está
morta. Tina mente para Manuel
dizendo que o carro e as roupas
novas de Bélgica foram um pre-
sente da tia Conceição. Bia se
surpreende ao descobrir que
Israel é o homem com quem
conversa na linha de ajuda e ao
encontrá-lo coloca Liz em seu
lugar. O rei avisa a Nazir que
Samantha deverá ter o que
quiser até fazer sua previsão.
Samantha se preocupa com o
sumiço de Morgana.

ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30)

Salvador encontra um amigo
pintor. Naná dá um ultimato
em Xana. Vicente conversa
com Antônio e Luigi na cozi-
nha. Téo Pereira termina a
biografia do Comendador.
Robertão diz a Érika e Téo que
vai acertar com Giancarlo os
detalhes da viagem para o
Japão. Maria Marta e Amanda
desaprovam o vestido que
Maria Clara escolheu para
Cristina ir ao seu casamento
com Vicente. Kelly faz ham-
búrgueres no trailer de Léo e
Amanda. Cláudio e Beatriz
conversam. Enrico e Beatriz
falam ao telefone. José Alfredo
discute com Téo. Cláudio e
Beatriz acertam os detalhes
do casamento de Maria Clara

e Vicente. Cristina e Maria
Clara se enfrentam. Todos no
casamento esperam ansiosa-
mente a chegada de Maria
Clara.

Terça-feira  – Maria Clara
arruma as malas. Érika e Téo
conversam ao telefone. José
Alfredo conversa com Cristina.
Começa a cerimônia de casa-
mento. Maria Marta enfrenta
José Alfredo. José Pedro ob-
serva Amanda e Leonardo dan-
çando. Severo observa Noely
de longe. Maria Ísis e Magnólia
acompanham o casamento
pelo blog de Téo. Cláudio e
Beatriz conversam. Severo e
Magnólia conversam no hospi-
tal. José Pedro fica desconfia-
do durante o casamento. Juju
pega o buquê. Noely se despe-
de de Magnólia. Maurílio e
Silviano discutem, enquanto
Bruna observa. Bruna liga para

Maria Marta.  Silviano volta para
casa. José Pedro vai à casa de
Silviano.

Quarta-feira  – Maria Mar-
ta e José Alfredo saem apres-
sados de casa. Danielle ques-
tiona as atitudes de Bruna.
Xana conversa com Naná e
Antônio, mas os dois pegam
no sono. Maria Marta e José
Alfredo chegam ao hotel de
Maurílio. Cláudio e Leonardo
correm pela orla do Rio. Xana
se assusta ao acordar e ver
Antônio. Todos tomam café na
pensão de Xana. Ismael e
Lorraine vão à joalheria Impé-
rio. José Alfredo conta a Maria
Marta a conversa que teve com
Ismael e Lorraine. O Comen-
dador sai com Josué em busca
de Fabrício Melgaço.

Quinta a Sábado - A emis-
sora não forneceu o resumo
dos capítulos.

Miguel e passa a noite com ele.
Pedro e Júlia se encontram, sem
saber quem são. Miguel deixa
Lígia e parte para sua viagem.
Pedro e Júlia se desesperam ao
descobrir a identidade um do
outro.

Terça-feira  – Pedro e Júlia
tentam encontrar semelhanças
entre eles. Miguel pensa em Lí-
gia. Irene discute com a irmã.
Marta questiona a filha sobre o
jantar. Miguel oferece carona para
uma alpinista. Pedro vai jantar na
casa de Guida e Rosa percebe
seu incômodo na presença do
rapaz. Bia ajuda Miguel no barco.
Lígia decide mudar seu visual e
pede ajuda a Irene. Lauro avisa a
Miguel que uma tempestade se
aproxima, mas ele decide partir
em sua expedição.

Quarta-feira  – Miguel escre-
ve em seu diário de bordo. Lauro
comenta com Isabel os traumas
sofridos por Miguel. Lígia sofre
ao lembrar do namorado. Edgard
convida Júlia para uma festa e a
menina insiste em levar Pedro
com ela. Isabel afirma a Irene
que Lígia irá se recuperar. Júlia
sugere que ela e Pedro tentem
descobrir quem é o doador de
número 251. A embarcação de
Miguel segue no meio de um
nevoeiro. Júlia e Pedro visitam a
clínica de fertilização. Lauro se
preocupa com Miguel. Júlia e
Pedro escrevem uma carta para
o doador 251. Miguel se apavora
ao ver um iceberg avançar con-
tra sua embarcação.

Quinta-feira  – Miguel conse-
gue manobrar o barco com difi-
culdade. Lígia tenta recuperar
sua promoção. Pedro apresen-
ta um amigo para Júlia. A tem-
pestade chega até o barco de
Miguel, que luta por sua vida.
Pedro comenta com Vicente so-
bre o descaso de Marta com
Júlia. Guida teme ao saber que
a sobrinha não contou para a
mãe sobre a carta para seu pai
biológico. Elisa confessa a Júlia
que se sente culpada pelas hu-
milhações sofridas pela mãe.
Um enorme iceberg entra em
rota de colisão com o barco de
Miguel. Lígia se desespera ao
chegar em casa e ouvir uma
mensagem de Miguel. Lauro e

Lígia seguem para a Antártica
atrás de notícias sobre o naufrá-
gio. Uma embarcação encontra
os destroços do barco de Miguel.

Sexta-feira  – Miguel não é
encontrado e Lígia se desespe-
ra. Júlia comenta sua decisão
de mudar de faculdade com
Edgard. Lígia anuncia sua gravi-
dez à família. Lauro lê a carta de
Júlia e Pedro para Miguel e conta
para Lígia. Caio reclama da roti-
na de trabalho de Irene. Lígia
decide responder à carta de Júlia
e Pedro com a notícia da morte
de Miguel. Irene não aceita a
escolha da irmã de conhecer os
filhos de Miguel. Pedro e Júlia
decidem ir à cerimônia em ho-
menagem ao pai biológico. Lí-
gia e Vicente conversam
entrosados. Lauro discursa na
cerimônia.

Sábado  – Marta discute com
Júlia. Lígia tem uma visão de
Miguel. Lígia afirma a Irene que
lerá o diário de bordo de Miguel
com Pedro. Júlia decide viajar
com Edgard. Lígia se emociona
quando Pedro lê o diário de bor-
do de Miguel. Edgard pede uma
chance para Júlia. Vicente se
compromete a ajudar Lígia.
Guida ouve a conversa de Júlia e
Elisa sobre Pedro. Vicente e
Pedro ajudam Lígia durante toda
a gestação. Nasce Joaquim. Lí-
gia e Vicente decidem se casar.
Júlia volta de viagem. Iara recla-
ma de Lígia. Lígia avista Miguel.

Quinta-feira – Samantha
tenta esconder de Nazir que só
poderá fazer a previsão se
Morgana aparecer. Miranda re-
vela a Marcos que Gustavo está
envolvido com traficantes.
Aurélia conta a Azeitona que
viu Afeganistão falando sozi-
nho no casarão. Castilho diz a
Caíque que foi apaixonado por
uma mulher que não soube
que ele morreu. Suzana avisa
a Aurélia que resolveu encer-
rar o tratamento com
Fernando porque se apaixo-
nou pelo psiquiatra. O rei pla-
neja armar o casamento
de Pepito com sua irmã.
Aurélia pede a Emerson que
termine o namoro com Gaby.
Marcos questiona Caíque e
Laura sobre o casamento.

Sexta-feira  – Caíque não
acredita em Marcos quando o
irmão afirma que os encontrou
por coincidência. Suzana rece-
be e uma ligação e acredita ter
sido de Oscar. Gaby despreza
Suzana e a acusa de ter
matado seu pai. Samantha
recorda os números que
Morgana lhe passou antes de
viajar. Marcos planeja com
Miranda adulterar a água que
Caíque distribui aos pacien-
tes. Tina pede a Laura que
Nicolas seja dispensado da
Celebrar para afastá-lo de
Nova Alvorada. Marcos conse-
gue colocar um paciente em
estado grave na ala onde
Caíque realiza consultas.
Laura pergunta a Tina quem é
sua mãe.

Sábado  – Caíque faz a ci-
rurgia no paciente de Marcos
e lhe dá a água energizada,
sem saber que foi adulterada
pelo irmão. Marieta despede
Aurélia por causa do namoro
de Emerson com a neta. Gaby
pede desculpas a Suzana,
depois que a mãe conta como
foi o acidente com Oscar. Mar-
cos e Sueli assistem à grava-
ção da cirurgia. Sueli aceita
abrigar Aurélia e Azeitona. Tina
conta para Adriana que Laura
é filha de Mauro e a amiga finge
que não sabia. Samantha acer-
ta na previsão que deu para o
rei e ele queima o passaporte
dela e o de Pepito. O paciente
operado por Caíque chega ao
hospital passando mal. Itália
comenta com Laura que se
vingará de César. A esposa do
paciente que Caíque operou
briga com o médico.

José Alfredo conta a Maria
Marta a conversa que teve com
Ismael e Lorraine.

Itália comenta com Laura que se
vingará de César.

Vicente e Pedro ajudam Lígia durante toda a gestação.


