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• A produção do global
“Superstar” está com os traba-
lhos bem acelerados. A segun-
da edição do programa tem
sua estreia confirmada para o
mês de abril.

• Que ninguém se surpre-
enda caso, futuramente, a apre-
sentadora Xuxa passe a co-
mandar uma versão do “Crian-
ça Esperança” na sua nova
emissora, a Record.

• O SBT não confirma as
próximas edições de “Festival
Sertanejo” e “Mundo Pet”. São
produtos que vão depender de
acertos comerciais para seguir
na grade.

• A equipe do novo “Zorra
Total”, na Globo, pretende es-
trear, em maio, com uma frente
de 16 programas gravados. Os
trabalhos já acontecem desde
janeiro.

• O apresentador Ratinho
estuda novos quadros para o
seu programa do SBT. Segun-
do se informa, poderá pintar
até mesmo uma nova versão
da “Escolinha”.

• Na Globo, o discurso em
relação a Patrícia Poeta pouco
se altera. A  emissora informa
que o novo programa dela “con-
tinua em processo de desen-
volvimento”.

• O programa Amaury Jr.,
na Rede TV!,  ganhará novo
cenário. A ideia é que a atração
ocupe estúdio fixo e remeta a
um espaço multiuso, inspira-
do em um loft.

• O sucesso do “Planeta
Extremo”, na Globo, também
está diretamente ligado ao óti-
mo trabalho de seus
cinegrafistas, como é o caso
do experiente Ari Junior.

Novo quadro
O cineasta Estevão Ciavatta,

marido de Regina Casé, pre-
para quadro especial para o
global “Fantástico” sobre a
Amazônia, chamado de “Ama-
zônia S/A”. A proposta é mos-
trar uma Amazônia pouco vista.
Ciavatta e a equipe da produto-
ra Pindorama Filmes viajaram
mais de dez mil quilômetros
por água, terra e ar, para tentar
revelar uma sociedade que
continua anônima para o Bra-
sil.

Dieta
Escolhida para viver a pro-

tagonista da novela “Escrava
Mãe,” na Record, a atriz Gabriela
Moreyra, antes, vai precisar en-
carar uma séria dieta. Um tra-
balho necessário para a com-
posição da personagem, a es-
crava Juliana.

Inimiga ao lado

As atrizes Sophia Abrahão e
Giovanna Lancelotti (foto), ri-
vais na trama de “Alto Astral”,
na Globo, estão passando por
uma situação no mínimo inusi-
tada. Elas também disputam
uma mesma personagem em
“Favela chic”, a nova novela de
João Emanuel Carneiro. Ou-
tras jovens estrelas da casa
farão testes para o mesmo

papel.
Ceará na TV paga

Começaram na última se-
mana as reuniões de desen-
volvimento do programa de
Wellington Muniz, o Ceará, ex-
"Pânico", com o time do canal
Mult ishow e produtora
Fremantle. O próximo passo
será a formação da equipe. A
estreia está prevista para o se-
gundo semestre.

Garantido
O SBT garante a segunda

temporada do reality “Cozinha
sob pressão” e informa que a
exibição ocorrerá ainda este
semestre. A atração, apresen-
tada pelo "chef" Carlos
Bertolazzi, foi bem recebida
pelo mercado publicitário e isso
garantiu sua continuidade na
grade de programação da
emissora.

Temporada final
A Globo iniciou as grava-

ções da última temporada da
série “Tapas & Beijos”. Quase
todo o elenco já está envolvido
nos trabalhos desta edição de
despedida. Como ausência
notada, Vladimir Brichta, que
está às voltas com as filma-
gens de “Vai que dá certo –
Parte 2”.

Destaque
Juliano Dip, novo titular do

quadro “Proteste Já”, esteve en-
tre os destaques do “CQC”, na
volta do programa no último dia
9, pela Bandeirantes. O repór-
ter bombou nas redes sociais.
Mas, justiça se faça, Oscar Fi-
lho também conduzia muito
bem este trabalho.

Tudo certo
Apesar do aperto de cintos

quase geral, a Bandeirantes vai
mesmo enviar uma equipe à
Alemanha para a transmissão
da final da "Liga dos Campe-
ões 2015". O jogo será no está-
dio Olímpico de Berlim, no dia

6 de junho. Téo José e Neto
estarão à frente dos trabalhos.

Ex-namorada

Talita Tilieri (foto de Sérgio
Baia), que fez a temporada 2013
de “Malhação”, gravou partici-
pação especial na novela glo-
bal “Sete Vidas”. Ela aparece a
partir do 11° capítulo, como
Bárbara, ex-namorada de
Pedro, personagem de Jayme
Matarazzo. Sua presença des-
pertará ciúmes em Júlia
(Isabelle Drummond).

Efeito Gugu
A TV Globo, inclusive com

chamadas, havia prometido
exibir o bom “Profissão Repór-
ter” mais cedo nesta tempora-
da. Mas isso foi antes de o Gugu
Liberato reestrear na Record e
provocar toda essa agitação.
Na semana passada, o progra-
ma de Caco Barcellos, que abor-
dou os problemas da
Petrobras, foi ao ar entre 0h14
e 0h55, já na madrugada de
quarta-feira. Complicado.

Ao trabalho
Silvio Santos retomou nes-

ta semana as gravações dos
seus programas no SBT. Mas
antes, o apresentador fez o tra-
dicional "pit stop" no salão do
Jassa. As pessoas mais próxi-
mas dizem que, neste 2015,

Silvio não irá lançar nenhuma
moda ou visual. Mas fica sem-
pre aquela expectativa. Ele gos-
ta de causar.

Cancelado
Alexandre Nero queria mui-

to integrar o elenco do filme
sobre a trajetória do lutador
José Aldo, no papel do treina-
dor Dedé Pederneiras, mas foi
obrigado a desistir deste traba-
lho. Ordem da Globo. Ele vai ter
que priorizar as gravações de
“Favela chic”, novela de João
Emanuel Carneiro escolhida
para substituir “Babilônia”.

Em alta
O vento continua muito a

favor do jornalista Roberto
Cabrini no SBT. Tanto que, nos
bastidores, já tem gente apos-
tando que em breve ele terá um
segundo programa na emis-
sora. Atualmente, Cabrini co-
manda o “Conexão Repórter”
aos domingos.

Esposa do faraó

Em “Os Dez Mandamentos”,
que estreia da Record nesta
segunda-feira, dia 23,  Maria
Ceiça (foto de Munir Chatack)
interpreta Nayla, a segunda es-
posa do Faraó Seti I (Zé Carlos
Machado). A atriz também este-
ve no deserto do Atacama, no
Chile, cenário das primeiras
gravações da novela.

Segunda-feira  – Pedro e
Júlia recepcionam Laila e Luís
e todos saem para almoçar
juntos. Irene conversa com Lí-
gia sobre Caio. Júlia mente
para Elisa para ficar sozinha
com Pedro. Marta se interessa
por Eriberto. Bernardo se revol-
ta com a crítica que recebe de
Laila. Luís volta para São Paulo
e Laila decide ficar no Rio de
Janeiro. Marta compra um vaso
no leilão de Eriberto e pede
para ele ir à sua casa ajudar
com a peça. Júlia e Pedro ficam
presos na igrejinha. Edgard
avisa a Marta que irá procurar
Júlia. Pedro chora ao lembrar
de sua mãe e Júlia é solidária
ao rapaz. Edgard invade a igre-
jinha e flagra os irmãos abra-
çados no escuro.

Terça-feira  – Edgard fica
enciumado com a proximida-
de de Pedro e Júlia. Lígia e
Vicente se preocupam com o
envolvimento de Pedro e Júlia
com Bernardo. Júlia pede um
tempo para responder ao pedi-

Segunda-feira  – Samantha
avisa ao sultão que as mulhe-
res que ele sequestrou serão
libertadas. Pedro fala com Tina
que ela precisa se livrar de
Manuel e dos filhos. Tina
confidencia a Lucia que deci-
diu revelar a verdade para Ma-
nuel. Diziabas avisa a Caíque
que só investirá no hospital se
ele se afastar da unidade. Meire
confessa a Salvador que tem
medo de perder Ana Dirce e por
causa disso ainda não contou
à filha que ela já morreu. Bia se
surpreende ao saber por Israel
que ele está de romance com

Segunda-feira – Vinícius aju-
da Regina a resgatar Wolnei.
Murilo foge ao ver seu irmão.
Regina avisa a Tadeu do aciden-
te de Wolnei e segue com Vinícius
para a delegacia. Vinícius chega
à delegacia com Regina e Inês
fica intrigada quando a ouve falar
sobre o assassinato de Cristó-
vão. Tadeu cuida de Wolnei. Inês
instrui Guto para fazer seu depo-
imento. Karen descobre que Luís
Fernando levou os filhos para o
show que ela havia proibido.
Carlos Alberto se oferece para
treinar Diogo. Guto presta depo-
imento. Beatriz tenta impedir
Evandro de brigar com Guto.
Regina presta depoimento so-
bre o atropelamento de Wolnei.
Murilo gosta do jeito de Alice.
Inês conta para Beatriz que Re-
gina é a filha de Cristóvão. Inês
oferece dinheiro a Regina.

Terça-feira  – Regina discute
com Inês. Guto pede ajuda a
Beatriz. Vinícius afirma que con-
quistará Regina. Rafael desco-
bre que Guto provocou um aci-
dente na praia e conta para Tere-
sa e Estela. Aderbal compra um
piano para Maria José. Guto
mente para Teresa. Norberto bri-
ga com Clóvis. Carlos Alberto
observa um salto de Diogo. Tere-
sa comenta com Estela sua des-
confiança com relação a Guto.
Beatriz usa a fama de Teresa
para convencer Regina de suas
boas intenções. Tadeu assina o
depoimento de Wolnei sem ler.
Murilo leva Alice para sua casa.
Vinícius e Regina pensam um no
outro. Norberto expulsa Luís
Fernando e seus amigos de casa.
Inês afirma a Beatriz que o caso
de Guto será encerrado. Regina
descobre, junto com Vinícius, que
Wolnei a acusou de vender bebi-
da alcoólica pra ele.

Quarta-feira  – Vinícius tenta
tranquilizar Regina. Murilo fala
com um cliente, assim que Alice
sai de sua casa. Vinícius pede
para ir com Regina conversar com
Wolnei. Guto tenta fazer as pazes
com Evandro. Wolnei mente para
Regina e Tadeu acredita no ir-
mão. Karen sente falta de Luís
Fernando. Inês convence Alice a
lhe entregar uma pasta com do-
cumentos do pai. Norberto flagra
Luís Fernando com uma mulher

em sua casa. Wolnei se faz de
vítima para Tadeu. Beatriz re-
preende Inês por ter subornado
Wolnei. Paula discute com Ta-
deu por causa de Wolnei. Carlos
Alberto tenta conseguir um pa-
trocínio para Diogo. Guto decide
comprar um trabalho de facul-
dade. Beatriz promove um en-
contro entre Regina e Inês.

Quinta-feira  – Regina ofen-
de Inês, que finge indignação e
deixa o escritório de Beatriz.
Vinícius repreende Regina por
falar com Beatriz sozinha. Murilo
cozinha para Alice. Norberto ga-
rante a Clóvis que fará Luís
Fernando voltar para a casa de
Karen. Regina fala de Vinícius
para Dora. Aderbal tenta sedu-
zir Rosângela. Regina afirma a
Dora que descobrirá quem as-
sassinou seu pai. Aderbal tem
uma ideia para convencer
Rosângela a não denunciá-lo.
Karen vê Luís Fernando com
Regina e fica enciumada. Inês
encontra um local para ser a
sede da empresa de fachada
de Beatriz. Vinícius flagra Murilo
com Wolnei.

Sexta-feira – Vinícius salva
Murilo de um linchamento. Ta-
deu encontra Wolnei com uma
mochila cheia de roupas e di-
nheiro. Estela pensa em desis-
tir da festa para comemorar seu
casamento com Teresa.
Consuelo e Aderbal temem que
Rosângela volte a chantageá-
los. Luís Fernando volta para
casa. Vinícius conta para Tadeu
por que Wolnei mentiu em seu
depoimento.  Vinícius conta para
Regina sobre o traficante que
ameaçava Wolnei. Paula garan-
te a Tadeu que o acompanhará
à delegacia com Wolnei. Wolnei
muda o seu depoimento.
Vinícius conta sua história para
Regina. Vinícius leva Regina à
delegacia. Laís descobre por
que Rosângela foi demitida. Re-
gina procura Beatriz.

Sábado  – Regina conta para
Beatriz que o processo contra
Guto foi reaberto. Olga pede
que Vinícius ajude Murilo.
Wolnei pede mais dinheiro a
Inês. Luís Fernando questiona
Regina sobre Vinícius. Maria
José defende Rosângela.
Murilo reclama do tratamento
que Olga dá para Vinícius. Ta-
deu obriga Wolnei a se descul-
par com Regina. Rafael decide
ir ao antiquário pegar uma peça
para devolver a um cliente de
Estela. Luís Fernando reclama
do desprezo de Karen. Vinícius
decide convidar Regina para
sair. Gabi critica Diogo ao vê-lo
trabalhando na obra do restau-
rante. Beatriz afirma a Evandro
que Inês é fiel a ela. Rafael
encontra Laís na rua e os dois
se encantam um pelo outro.
Vinícius e Regina se beijam.

do de casamento de Edgard.
Marta e Eriberto se identificam
um com o outro. Pedro conta
para Bernardo que brigou com
Edgard. Laila sugere que Júlia
conte para Edgard o que aconte-
ceu entre ela e Pedro quando se
conheceram. Iara consegue
convencer Vicente a continuar
pagando por suas compras.
Pedro ajuda Bernardo a estudar.
Marlene arruma um emprego e
se muda para sua nova casa
com o filho. Luís conta para Pedro
sobre os problemas de Laila.
Lígia se surpreende ao ver o
quanto Irene gasta em uma loja
de roupas. Júlia avisa a Lígia
que Laila cuidará de Joaquim
em seu lugar. Laila beija Vicente.

Quarta-feira  – Vicente man-
da Laila embora de sua casa.
Laila percebe a intimidade entre
Pedro e Júlia. Irene assume uma
conta importante para sua agên-
cia e conhece Vinícius. Bernardo
aceita Pedro e Júlia como ir-
mãos. Vicente conta para Pedro
sobre o beijo que Laila lhe deu.
Bernardo fica entediado com
Marlene. Lígia e Vicente pedem
para Pedro não falar com Laila.
Iara reclama da demora de
Vicente. Laila fica tensa ao saber
que Vicente e Lígia vão ao almo-
ço dos irmãos. Iara insiste para
Vicente pagar as contas de
Arthurzinho. Pedro tem uma sé-
ria discussão com Laila no res-
taurante e Edgard fica furioso

com Júlia.
Quinta-feira  – Bernardo é

solidário a Pedro. Júlia afirma a
Elisa que não considera mais
Laila como irmã. Vicente conver-
sa com Pedro sobre seu relaci-
onamento com Júlia. Vinícius
consegue marcar um encontro
com Irene. Luís tenta levar Laila
com ele de volta para São Paulo.
Júlia faz as pazes com Edgard.
Bernardo questiona Pedro so-
bre seu sentimento por Júlia.
Durval convida Marlene para sair.
Júlia conta para Laila que se
casará e ela tenta falar com
Pedro. Laila pede ajuda a
Bernardo. Júlia repreende Elisa
por não se aceitar. Marta fica
eufórica com a notícia do casa-
mento da filha com Edgard. Lígia
se preocupa com Irene. Bernardo
conta para Pedro que Júlia vai se
casar. Lígia teme que Júlia e
Pedro se machuquem. Júlia e
Pedro se beijam.

Sexta-feira  – Júlia se afasta
de Pedro. Elisa tenta ajudar a
prima. Pedro se aconselha com
Vicente. Elísio elogia o relacio-
namento de Marta e Eriberto.
Júlia sonha com Pedro. Júlia fala
para Edgard que quer antecipar
a data do casamento. Júlia fica
intrigada com a emoção de
Guida ao falar com ela sobre seu
casamento. Pedro comenta com
Vicente que fará uma viagem.

Marlene se diverte com Durval.
Vicente conta para Lígia sobre a
viagem que Pedro pretende fa-
zer. Elisa se preocupa com Júlia.
Bernardo é hostil com Laila.
Marlene tenta falar com Pedro
sobre o filho. Vicente, Lígia e
Joaquim levam Pedro ao aero-
porto. Miguel é apresentado a
Pedro como o chefe do instituto
de oceanografia.

Sábado  – Miguel, que no ins-
tituto é conhecido como João,
seu primeiro nome, fica nervoso
ao ver Pedro. Lígia pede para
Júlia apoiar Bernardo na ausên-
cia de Pedro. Pedro dá notícias
sobre sua chegada para Vicente.
João/Miguel avisa que pediu
transferência do instituto e é rís-
pido ao falar com Pedro durante
as aulas. Júlia se preocupa com
Bernardo. Pedro é escolhido
para fazer uma pesquisa de cam-
po com João/Miguel. Bernardo
flagra Marlene e Durval namo-
rando. Irene desiste de sair com
Vinícius. Durval tenta ser simpá-
tico com Bernardo. Vinícius pre-
para uma festa de aniversário
para Irene. Arthurzinho fica arra-
sado com as críticas que recebe
sobre seu CD. Elisa é chamada
para fazer uma sessão de fotos
em uma agência de modelos.
Pedro fica preso nos destroços
de um barco e João/Miguel mer-
gulha para salvá-lo.

Liz. Ricardo aconselha Liz a con-
tar a verdade para Israel. Scarlett
revela a Adriana que Fernando
está namorando Suzana. Manu-
el flagra Tina com Pedro. Laura
pergunta a Kitty se ela é sua
mãe.

Terça-feira  – Tina revela a
Manuel que Pedro é seu marido.
Dirce descobre que sua mãe
mentiu para Afeganistão e deci-
de ir atrás do rapaz. Tina vai atrás
de Manuel em Nova Alvorada.
Kitty afirma a Laura que não é
sua mãe, mas a jornalista não
acredita. Bia se decepciona com
Liz e incentiva a amiga a ficar
com Israel. Dirce encontra
Castilho e se surpreende ao re-
ver o ex-noivo depois de tanto
tempo. Caíque deduz que Dirce
não sabe que está morta.
Castilho repreende Meire por não
ter contado a Dirce sobre sua
passagem. Caíque e Laura in-
vestigam as fichas do hospital e
encontram o envelope com in-
formações sobre Kitty.

Quarta-feira  – Caíque des-
cobre um exame de Kitty no ar-
quivo do hospital e diz a Laura

que ela pode ter falado a verdade
sobre ser estéril. Úrsula avisa a
Scarlett que investigará sua vida
se ela continuar com Ricardo.
Manuel pede a Tina que se afas-
te dele e de seus filhos. Maria
Inês promete ajudar Tina após
ouvir a verdade sobre a vida du-
pla da amiga. Laura aproveita a
distração de Kitty e pega fios de
cabelo dela para fazer um exa-
me de DNA. Samantha e Pepito
desfilam em carro aberto em
Nova Alvorada. Nildes observa
Sueli e Marcos juntos e procura
Laura para mostrar a gravação
que Sueli fez com Gustavo.

Quinta-feira  – Nildes revela
a Laura que o acidente de
Gustavo e Caíque foi planejado
por Marcos e mostra a gravação
para a jornalista. Tina conta a
verdade sobre Pedro para
Nicolas. Laura procura Marcos e
mostra a gravação que compro-
va sua armação no acidente com
Caíque e Gustavo. Bélgica e
Gustavo escutam uma conversa
de Suzana e Gaby sobre a morte
de Oscar. Scarlett questiona
Adriana sobre seus interesses
em sua herança. Laura briga com
Marcos.

Sexta-feira  – Tina oferece
seus bens a Pedro em troca do
divórcio. Marcos manda Gustavo

impedir que Laura conte sobre a
gravação até a cerimônia de ca-
samento. Bia demonstra a
Vicente seu descontentamento
com Liz. Pedro avisa a Tina que
lhe dará o divórcio se Nicolas
também abrir mão de seus bens.
Tina decide enfrentar Pedro e
pensa em contratar um advoga-
do em Nova Alvorada. Já no ca-
minho da igreja, Marcos envia as
fotos de Bia com os traficantes
para Laura, ameaçando entre-
gar a irmã à polícia se ela se
casar com Caíque. Marieta infor-
ma a Samantha que ela foi
indicada para o Prêmio Nobel da
Paz. Kitty convence Marieta a
sugerir para Samantha que ela
cuide das joias da irmã. Marcos
avisa a Laura que ela vai se ca-
sar com ele.

Sábado  – Marcos ameaça
Laura e afirma que se ela não se
casar com ele, Bia e Gustavo
irão para a cadeia. Scarlett avisa
a Ricardo que os dois não po-
dem ficar juntos. No altar, Caíque
se surpreende quando Laura
revela que não se casará com
ele. Laura e Marcos se casam.
Caíque tem a certeza de que
Laura foi ameaçada por Marcos.
Marcos avisa a Laura que ela
dormirá com ele como sua mu-
lher.

Marcos avisa a Laura que ela
dormirá com ele como sua
mulher.

Pedro fica preso nos destroços
de um barco e João/Miguel mer-
gulha para salvá-lo.

Rafael encontra Laís na rua e os
dois se encantam um pelo outro.


