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• A Record anuncia que o
programa do Gugu será apre-
sentado em esquema de tem-
porada. Três meses no ar, com
exatas 32 edições nesta pri-
meira fase.

• Tiririca estreou no “Pâni-
co na Band”, no dia 1º, mas
deixou no ar a incerteza do que
será pela frente. O humor que
ele pratica não é o da praia do
programa...

• Existem estudos na
Record, em ritmo avançado,
para apresentar o programa
do Rodrigo Faro, ao vivo, nas
tardes de domingo. Talvez já a
partir de abril.

• O programa de games da
Rede TV!, o “E-Games”, irá ao
ar ainda este mês, com apre-
sentação de Cláudia Carla. A
proposta é movimentar TV e
Internet.

• O “Power Couple”, reality
show de casais que a Record
anunciou para 2015, corre o

risco de ficar para outra opor-
tunidade. Ainda não bateram
o martelo.

• A Bandeirantes marcou
para dia 14 de abril o início de
gravações da segunda tem-
porada do “MasterChef”, que
irá estrear em maio, com Ana
Paula Padrão.

• Fora do ar desde “Salve
Jorge”, na Globo, Jayme
Periard fechou contrato com
a Record e também vai fazer
parte do elenco da novela
“Escrava Mãe”.

• Ex-integrante do “CQC”,
Oscar Filho não fará parte do
elenco fixo do “The Noite”, do
Danilo Gentili, no SBT, como
se cogitou. Continua livre no
mercado.

• Na Bandeirantes, ainda
não está fechado o novo time
de “A Liga” para este ano.
Mas existe o desejo de conti-
nuar com Mariana Weickert,
Cazé e Thaíde.

Novo programa semanal
A Rede TV! Acelera prepara-
tivos para lançar um talk show
jornalístico semanal, com
apresentação de Mariana
Godoy. A estreia é prevista
para meados de abril. Ficou
definido que a direção será
do experiente Ari Borges e
existe uma equipe de produ-
ção montada, inicialmente
com dez profissionais sele-
cionados, além de outros que
irão se juntar a eles, muito
em breve, para dar início aos
trabalhos.

Máquina da Fama

Na semana passada, com
direito a novos cenários, o
SBT iniciou a exibição da
nova temporada do programa
“Máquina da Fama”. A atra-
ção é apresentada nas noi-
tes de segunda-feira, por
Patrícia Abravanel (Foto de
Lourival Ribeiro).

Não foi desta vez
Andreia Horta não será mais
a protagonista de “Favela
Chic”, novela de João
Emanuel Carneiro, em fase
de produção na Globo. Ime-
diatamente após a dispensa
de Andreia, a diretora Amora
Mautner disparou o chama-
do plano “B” e busca, no
elenco da Globo, e na própria
lista de reservados para a
novela, uma substituta à al-

tura. Essa disputa promete e
envolve nomes como Carolina
Dieckmann, Mariana Rios e
Mariana Ximenes. Façam suas
apostas!

Record agitada
A contratação da Xuxa, o retor-
no de Gugu Liberato e o reality
“Cake Boss” são considera-
dos pela direção da Record os
grandes trunfos para a atual
temporada. Há o entendimen-
to de que esses três produtos
reúnem todas as condições
para provocar uma forte altera-
ção no quadro de audiência.

Aquecimento
A Record acelera preparativos
da segunda temporada da
minissérie “Conselho Tutelar”,
que terá nove episódios. O ator
Paulo Vilela, participante da
primeira edição, acaba de re-
novar contrato com a emissora
e está confirmado no elenco.
As gravações irão acontecer
ainda este ano.

Esquema diferente
Jô Soares volta a gravar nesta
segunda-feira, dia 16, nos es-
túdios da TV Globo em São
Paulo, preparando uma “gave-
ta” de entrevistas, que serão
levadas ao ar a partir do dia 30
deste mês. A ideia é ter sem-
pre uma frente para cobrir pos-
síveis eventualidades.

Jogo sujo
Já de alguns dias, a equipe de
produção do “Sábado Total”, a
diretora Katia Gardin e o próprio
apresentador Gilberto Barros
estão sendo vítimas de uma
espécie de “bullying” na Rede
TV!, com a "plantação" de notí-
cias de que, a qualquer mo-
mento, o programa será tirado
do ar. Até para esta coluna
chegou uma informação assim.

Tênis

A Bandeirantes e o
BandSports estão com a equi-
pe escalada para a cobertura
de Roland Garros. Oliveira
Andrade, Flávio Saretta, Cacá
Fernando, Chiquinho Leite
Moreira e Elia Junior viajam a
Paris no dia 20 de maio. O
repórter será Felipe Kieling, com
base em Londres.

Acasos da vida
Isabelle Drummond (foto de

João Miguel) é a protagonista
de “Sete Vidas”, a nova das
seis, na Globo, que estreou na
segunda, dia 9. E por um des-
ses acasos da vida, o namora-
do dela, Tiago Iorc, foi escolhi-
do para interpretar o tema de
abertura da novela, uma nova
versão de  “What a Wonderful
World”, de Louis Armstrong.
Como o mundo é pequeno!!!

Série no SBT
A produtora Mixer e o SBT

definiram a realização da
minissérie “A Garota da Moto”,
em 26 capítulos. É um plano
antigo, que só agora começa a
ganhar formato e cores. Toda a
produção será feita fora e os
testes para a formação do
casting devem começar quase
que imediatamente.

Quebra-cabeça
A produção do “Superstar”

queria um nome do mercado
musical para o lugar de
Fernanda Paes Leme nas en-
trevistas de bastidores do pro-
grama, em sua próxima edi-
ção. Mas mudou tudo nova-
mente. O foco agora é encon-
trar alguém com pegada
jornalística, do elenco da pró-
pria Globo. Rafaela Brites,
mulher do Felipe Andreoli, é a
mais cotada.

Apoio
Em função do seu traba-

lho na novela “Vitória”, pela
Record, Lucinha Lins foi con-
vidada para ser madrinha de
uma campanha da Academia
Brasileira de Neurologia
(ABN), para conscientização
sobre Alzheimer. De acordo
com a Associação Brasileira
de Alzheimer (Abraz), cerca
de vinte milhões de brasilei-
ros têm mais de 60 anos de
idade e, deste total, 6% so-
frem da doença.

Delegada

A atriz Maíra Charken (foto
de Jonas Tucci), que tem pas-
sagem por diversos progra-
mas da Globo, interpretará a
delegada Vera na próxima no-
vela das 21 horas da emisso-
ra, “Babilônia”.

Mateus está fora
A TV Globo cancelou a

part icipação de Mateus
Solano como apresentador do
“Como manda o figurino”, qua-
dro do “Fantástico”, que
estreia ainda este mês. Como
ele já está comprometido com
as filmagens de “Em Nome
da Lei”, do diretor Sérgio
Rezende, não poderia se de-
dicar às gravações em tempo
integral. A emissora já está à
procura de um outro nome.

ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30)

Segunda-feira  – Lígia não
consegue encontrar Miguel.
Irene se preocupa com a irmã.
Pedro tenta tranquilizar Vicente.
Irene convence Lígia a entrar
na igreja. Iara reclama da noi-
va. Júlia e Pedro se reencon-
tram. Estela pede para entre-
vistar Pedro e Júlia. Lígia tenta
disfarçar sua angústia diante
de Vicente. Caio tenta
tranquilizar Irene ao vê-la per-
der a paciência com o sobri-
nho. Irene conta para Isabel e
Lauro sobre a suposta visão
de Lígia. Pedro e Júlia confir-
mam a entrevista com Estela.
Lígia sonha com Miguel. Pedro
e Júlia contam para Estela
como se conheceram. Miguel
procura Lauro.

Segunda-feira  – Caíque
pede a Marcos para examinar o
paciente que operou, mas o
irmão não permite. Sueli incen-
tiva um jornalista a publicar que
Caíque fala sozinho. Scarlett
estimula Itália a começar a vin-
gança contra César. Aurélia
avisa a Suzana que trabalhará
na casa de Maria Inês. Kitty pede
ajuda a Laura e a jornalista
decide fazer uma reportagem
sobre ela. Laura aconselha Kitty

Terça-feira  – Miguel conta
para Lauro que perdeu parte de
sua memória quando foi resga-
tado. Pedro comemora com Lí-
gia os seis meses de Joaquim.
Lauro leva Miguel para ver Lígia,
Pedro e Joaquim de longe. Marta
critica Júlia por ter concedido
entrevista a Estela. Edgard deci-
de ir com Júlia à casa de Pedro.
Caio comenta com Lígia sobre a
falta de paciência de Irene com
Joaquim. Iara reclama de
Vicente. Isabel se preocupa com
Lauro. Lígia deixa Joaquim com
a babá e sai com Vicente para
trabalhar. Lauro conta para Isa-
bel que Miguel está vivo. Miguel
vai à casa de Vicente e vê Joa-
quim. Lígia encontra o chaveiro
de Miguel com o filho. Miguel
procura o pai.

Quarta-feira  – Miguel conta
para Lauro que lembrou de seu
passado. Lauro lamenta com
Isabel a partida de Miguel. Irene
repreende Lígia por tentar se
convencer de que o pai de seu
filho está vivo. Pedro critica
Edgard por discordar das atitu-
des de Miguel. Edgard discute
com Júlia por causa de Pedro.
Isabel diz a Lauro que Miguel
precisa se perdoar para reatar
com Lígia. Vicente é carinhoso
com a esposa. Lígia critica a falta
de atenção de Irene com Caio.
Miguel deixa o Rio de Janeiro.

Quinta-feira – Lígia e Pedro
avisam a Júlia que Estela en-
controu um novo filho de Miguel.
Marta discute com a filha e Edgard
tenta amenizar a situação. Isa-
bel e Irene convencem Lígia a
não procurar o novo filho de
Miguel. Edgard não gosta de
saber que Júlia e Pedro viajarão
sozinhos. Júlia e Pedro voltam a
se entender. Irene recebe uma
nova proposta de promoção.
Pedro e Júlia chegam à casa de
Bernardo e conhecem Marlene.
Bernardo invade uma mansão e
acaba se machucando. Irene se
aconselha com Lígia sobre a
proposta de trabalho que rece-
beu. Marlene conta para Pedro e
Júlia como Bernardo se machu-
cou. Arthur pede para Vicente
pagar uma dívida sua. Júlia
mente para Edgard. Marlene
pede para Pedro e Júlia levarem
Bernardo com eles para o Rio de
Janeiro.

Sexta-feira  – Pedro e Júlia
decidem levar Bernardo para o
Rio de Janeiro. Júlia tenta deixar
o novo meio-irmão à vontade.
Pedro leva Bernardo para ver um
documentário sobre Miguel e
Lauro se impressiona com o
rapaz. Lígia não consegue parti-
cipar de uma reunião de traba-
lho por causa de Joaquim. Irene

conta para Caio sobre a propos-
ta que recebeu e os dois discu-
tem. Vicente sugere que Lígia
deixe de trabalhar para ficar com
Joaquim em casa. Caio observa
um pai se divertindo com o filho
na praia. Edgard não aceita que
Júlia queira se aproximar de
Bernardo. Lauro decide contar
para Lígia a verdade sobre
Miguel.

Sábado – Lauro desiste de
falar com Lígia. Pedro e Júlia
pensam em trazer Marlene para
o Rio de Janeiro. Lígia pede de-
missão e Irene decide aceitar a
promoção. Júlia tenta conseguir
um emprego para Marlene. Pedro
reencontra uma ex-namorada e
Júlia fica incomodada. Bernardo
discute com os irmãos. Marta
tenta conter a irritação ao saber
que não foi convidada para um
jantar com sua sócia. Caio aban-
dona Irene. Pedro e Júlia se per-
dem de Bernardo na praia. Elisa
pede para Guida ajudar a arru-
mar um emprego para Marlene.
Iara não aceita que Vicente exija
que Arthur ajude a pagar as con-
tas de casa. Pedro e Bernardo
discutem e Vicente pede para
conversar com Bernardo.
Edgard pede Júlia em casamen-
to. Júlia recebe o telefonema de
mais dois irmãos biológicos.

a tomar cuidado com Gustavo.
Scarlett diz a Adriana que Laura
não pode saber a verdade sobre
a tia. Israel comenta com Manuel
que Liz era a menina que o aten-
dia na linha de ajuda. Itália beija
César. O sultão avisa a
Samantha que ela se casará
com ele.

Terça-feira – Samantha é
obrigada a se casar com o sul-
tão. Marcos avisa a Sueli que
conseguirá se livrar de Caíque
para sempre. Itália finge para
César que lhe dará outra chance.
Israel conta a Bia que está apai-
xonado por Liz e pede ajuda para
se aproximar da amiga. Pepito
desmaia ao saber que terá que
se casar com Layla. Marieta co-
menta com Suzana e César que
está preocupada com o sumiço
de Samantha. Marcelo encontra
os remédios de Úrsula fecha-
dos no armário. Meire afirma a
Afeganistão que quer vê-lo lon-
ge de Ana Dirce. O oficial de
justiça avisa a Maria Inês que o
hospital será fechado.

Quarta-feira – Caíque avisa
a Fernando que o hospital só
será reaberto se eles consegui-

rem uma decisão judicial que
suspenda a interdição. Marcelo
garante a Úrsula que só perma-
necerá em casa se ela se con-
sultar com outro médico em Nova
Alvorada. Liz fica sabendo por
Bia que Israel está apaixonado
por ela. Meire mente para Ana
Dirce e diz que Afeganistão não
quer mais ter aulas com ela.
Gaby avisa a Emerson que
Gustavo sabotou a apresenta-
ção dele no concurso. Nazir avi-
sa a Samantha que ela precisa
fazer as malas para seguir para
um novo destino.

Quinta-feira – Caíque deci-
de deixar o hospital e Marcos
comemora. Samantha se sur-
preende ao saber que agora faz
parte do harém do rei. Fernando
convida Suzana para jantar.
Cidinha comenta com Manuel
que por pouco Ricardo não des-
cobriu a identidade dela.
Fernando beija Suzana.
Samantha conhece Sheila, uma
das mulheres do sultão. Pepito
faz uma confissão a Layla.
Nicolas fica surpreso ao ver Tina
em Nova Alvorada com Bélgica.
Marcos ameaça Gustavo e afir-
ma que irá entregá-lo à polícia
se ele não ajudar a colocar Bia
na cadeia.

Sexta-feira  – Marcos conven-
ce Gustavo a participar do plano

para fazer Laura se casar com
ele. Tina decide ir a São Paulo
para falar com Pedro. Itália conta
para Afeganistão que está com
César para se vingar. Afonso
sugere que Caíque vá à casa do
paciente que ele operou para
conversar. Castilho descobre
que o paciente tomou
anticoagulante e Caíque des-
confia de Marcos. Layla concor-
da em ajudar Pepito e Samantha
a fugir. Gustavo diz a Bia que está
correndo risco de morte e pede
à irmã que venda as joias da
mãe para ajudá-lo. Manuel deci-
de ir a São Paulo investigar a
casa de tia Conceição. A polícia
aparece quando Bia entrega o
dinheiro ao traficante.

Sábado  – Bia consegue es-
capar da polícia, mas o capanga
de Miranda registra tudo. Laura
vê uma foto de Kitty grávida, mas
a ex-miss prefere não falar so-
bre o assunto. Layla ajuda
Samantha e Pepito a fugir do
palácio. Vicente e Laura repre-
endem Gustavo. Úrsula avisa a
Débora que prejudicará Cidinha
sem saber que se trata de
Scarlett. Samantha informa ao
sultão que o denunciou para a
Organização das Nações Uni-
das e exige que ele liberte todas
as mulheres confinadas no pa-
lácio.

Segunda-feira  – Inês reclama
do lugar onde mora e relembra o
tempo em que ela e Beatriz eram
adolescentes. Beatriz gosta de sa-
ber que Evandro pode ficar viúvo.
Estela conversa sobre a filha com
Teresa. Regina conhece Luís. Beatriz
decide se aproximar de Cristóvão.
Inês procura Beatriz no prédio de
Teresa e Estela. Beatriz finge ser
amiga de Marta para impressionar
Evandro. Evandro gosta de ver a
solidariedade de Beatriz com Guto.
Beatriz e Evandro passam o Réveillon
juntos em Paris. Regina descobre
que Luís é casado. Zélia conta para
Inês que Beatriz vai à festa de aniver-
sário da construtora com Evandro.
Regina engravida de Luís. Dora pas-
sa mal. Inês consegue uma prova da
traição de Beatriz e a chantageia.
Cristóvão pede dinheiro para Beatriz.
Inês vê Cristóvão com Regina. Beatriz
atrai Cristóvão para uma armadilha e
coloca a culpa em Inês. Regina se
desespera ao ver Cristóvão morto.

Terça-feira – Beatriz se surpre-
ende ao saber que Cristóvão não era
cúmplice de Inês. Beatriz pensa em
ajudar Homero na empresa e Inês fica
radiante. Teresa conversa com a
professora de Rafael. Regina fala
com Evandro e conhece Beatriz.
Homero é transferido para Dubai.
Regina, Diogo e Dora mudam de casa.
Beatriz afirma a Estela que não pre-
cisa mais se preocupar com Inês.
Inês guarda uma cópia do vídeo que
fez de Beatriz e Cristóvão. Karen
descobre sobre a gravidez de Regi-
na e pede para se separar de Luís.
Inês se anima com a mudança para
Dubai. Dora consegue fazer o trans-
plante Teresa se preocupa com
Beatriz. Nasce Júlia, a filha de Regina
e Luís. Passam-se dez anos. Homero
sofre com fortes dores de cabeça.
Pedro e Beatriz ficam juntos no escri-
tório da construtora. Homero tem uma
convulsão e desmaia em um restau-
rante. Regina tenta não demonstrar
seu cansaço durante o trabalho na
praia. Homero decide voltar para o
Brasil. Alice revela que está grávida.

Quarta-feira – Inês discute com
Alice. Júlia ajuda Regina a cuidar de
Dora. Luís repreende Karen por falar
mal de Júlia na frente de Joaquim.
Alice sente fortes dores na barriga.
Homero pede o divórcio a Inês.
Evandro fica envaidecido com os
elogios de Helô. Teresa e Estela rece-
bem a notícia de que poderão se
casar legalmente. Alice avisa que
perdeu seu bebê. Homero tem uma
grande discussão com Inês e sofre
uma convulsão. Homero morre e Inês
se desespera com seu futuro. Beatriz
fica contrariada com Evandro. Na
praia, Regina salva Vinícius, que a
beija.

Quinta-feira  – Regina fica furi-
osa com Vinícius. Vinícius conta para
Bento sobre seu trabalho em Jatobá.
Regina reclama de Vinícius para Dora.
Vinícius desconfia da agência de
publicidade que Aderbal quer contra-
tar. Murilo acerta o encontro de
Evandro com Helô. Luís é demitido e
Karen fica preocupada. Alice e Inês
voltam para o Rio de Janeiro. Beatriz

manda Pedro descobrir o nome da
amante de Evandro. Regina conse-
gue a licença para trabalhar em sua
barraca na praia. Karen impede que
Luís invista o seu dinheiro em um
negócio próprio. Beatriz consegue
o contato de Murilo. Vinícius recolhe
informações sobre a agência de
publicidade contratada por Aderbal.
Karen descobre que Luís pegou o
dinheiro do banco e se desespera.
Beatriz finge ter atendido uma liga-
ção de uma mulher pelo celular de
Evandro. Karen e Zélia encontram
Luís e Norberto em um cassino. Inês
observa o conteúdo da caixa com
os pertences e fotos de Beatriz.
Luís não conta para Karen que per-
deu o dinheiro no cassino. Beatriz
faz Evandro aceitar sua ideia de
expandir a empresa. Inês procura
Beatriz.

Sexta-feira – Beatriz pensa
em trazer Inês para trabalhar com
ela. Luís mente para Karen. Beatriz
pede ajuda para Teresa. Vinícius
fala com Aderbal sobre o esquema
feito pela agência de publicidade e
o prefeito finge indignação. Inês
fica satisfeita ao saber que vai tra-
balhar no escritório de advocacia
de Teresa. Aderbal discursa du-
rante a festa de sua mãe. Murilo
exige mais dinheiro de Beatriz.
Aderbal muda para uma mansão no
Rio de Janeiro e Laís fica indignada.
Vinícius ajuda Teresa e Estela de-
pois de um furto. Alice procura em-
prego em um hotel. Vinícius conta
para Teresa sobre o esquema da
agência de publicidade. Vinícius
pede demissão. Paula experimenta
um novo quitute de Tadeu. Beatriz
afirma a Evandro que pode contro-
lar Inês. Murilo observa Helô. Alice
pensa em Murilo. Regina e a família
torcem por Diogo. Teresa questiona
Inês sobre o seu passado com
Beatriz.

Sábado  – Teresa comenta com
Beatriz sua desconfiança de Inês.
O treinador Carlos Alberto procura
Diogo. Paula é promovida. Estela
repreende Beatriz por contratar
Inês. Vinícius denuncia Aderbal
para a Polícia Federal. Luís conse-
gue ingressos para seus filhos e
organiza um jantar para impressio-
nar Karen. Vinícius se muda para a
casa de Olga. Alice e Murilo se
beijam. Paula e Tadeu comemoram
sua promoção. Consuelo termina
os preparativos para o jantar de
Aderbal. Karen e Zélia saem para
jantar. Vinícius discute com Murilo.
Regina afirma que encontrará o as-
sassino de seu pai. Murilo não deixa
Guto ficar com Helô. Aderbal pro-
mete dar um piano para Maria José.
Guto pega dinheiro com a madrasta.
Inês faz uma negociação em nome
de Beatriz. Guto desacata as or-
dens de Evandro e usa o barco para
sair com os amigos. Valdecir implica
com Wolnei. Murilo, Helô e Lara se
preocupam com o jeito como Guto
pilota o barco. Regina pede para um
cliente alertar a polícia ao ver um
barco próximo à praia. Guto atrope-
la Wolnei e Regina testemunha o
acidente.

Júlia recebe o telefonema de
mais dois irmãos biológicos.

Samantha informa ao sultão
que o denunciou para a Orga-
nização das Nações Unidas.


