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• O “Programa do Jô“ volta
ao ar na Globo nesta segun-
da-feira, dia 30. Dentre as
novidades, uma mudança na
banda de palco. O "Sexteto"
virou um "Quarteto".

• Até o fim do mês, possi-
velmente, será anunciado o
nome de um novo repórter
para integrar o “CQC”, da Ban-
deirantes. Trata-se de alguém
que já foi selecionado.

• O segundo “Cozinha sob
Pressão”, do SBT, já tem sua
estreia definida para o dia 25
de abril. Agora será exibido
aos sábados, um pouco mais
tarde, às 21h15.

• Priscila Fantin tem im-
pressionado a todos com a
sua performance no quadro
“Saltibum”, no global “Caldei-
rão do Huck”. Faz valer o me-
lhor da sua forma atlética.

• O ator e cantor Junno
Andrade, namorado de Xuxa,
já tem um papel definido na
novela “Escrava Mãe”, produ-
ção da Record e Casablanca.
Viverá um coronel.

• A equipe do “Planeta Ex-
tremo”, da Globo, já gravou
cinco programas da nova tem-
porada, para exibição em
2016. Faltam somente três
para fechar este pacote.

• Dani Moreno, a Aisha, de
“Salve Jorge”, na Globo, foi
contratada pelo SBT e fará
parte do elenco de “Cúmpli-
ces de um resgate”. Safira
será a sua personagem.

• A Rede TV! voltou a exibir
programas inéditos do "Good
News", apresentados por
Cláudia Barthel. O primeiro
desta série foi um passeio
pelas águas do Pantanal.

Nova série
A Globo definiu para 10 de abril,

uma sexta-feira, a estreia de “Os
Experientes”, coprodução com a
O2 Filmes, do cineasta Fernando
Meirelles, dirigida por ele e pelo filho
Quico Meirelles. A série apresenta
quatro histórias independentes so-
bre a terceira idade, o envelhecer,
mas também sobre se redescobrir,
se reinventar e até sobre viver
intensamente uma outra importante
fase da vida. Lima Duarte, Joanna
Fomm, Karim Rodrigues, Selma
Egrey e Othon Bastos são alguns
nomes de destaque no elenco.
Meirelles segue em alta na Globo,
após o sucesso de “Felizes para
sempre?” e, não por acaso, “Os
Experientes” teve a sua exibição
definida para abril, o mês dos 50
anos da emissora.

Dor de cabeça
O “CQC”, em queda não apenas

aqui no Brasil, é a mais nova dor de
cabeça da programação da Ban-
deirantes. O programa continua
muito mal de audiência e não conse-
gue mais atrair a atenção do públi-
co. Existem questionamentos, in-
clusive, sobre a formação da equi-
pe atual e da própria presença do
Dan Stulbach como substituto do
Marcelo Tas.

Sete chaves
Um formato musical de compe-

tição será produzido pelo SBT ain-
da no decorrer deste ano. Existe um
grande segredo em torno da nova
atração, mas sabe-se que a esco-
lha partiu do próprio dono, Sílvio
Santos, e ele mesmo irá apresen-
tar, em dupla com a filha, Patrícia
Abravanel. Mais um passo para a
passagem do bastão.

Feriadão
Como ocorre em todos os feri-

ados, na Sexta-Feira Santa, dia 3
de abril, o SBT irá apresenta uma
programação especial de filmes e
desenhos durante todo o dia. A
novidade será a pré-estreia do “Bob
Esponja”, inclusive com a participa-
ção do “boneco oficial”.

Bola cheia

Após o sucesso de "Império",
Rogério Gomes passou a ser um dos
diretores mais disputados da Globo.
Há uma fila de autores atrás dele. Mas
o "Papinha", como é conhecido, já
está comprometido para os próximos
meses. Ele vai tocar a nova novela de
Elizabeth Jhin, “Além do tempo”, na
fila das 18 horas, que terá Paolla
Oliveira (foto) no elenco.

De saída
Na Rede TV!, internamente, já se

dá como certo o fim do programa
“Sábado Total” e a saída de Gilberto
Barros dos seus quadros. E o encer-
ramento, ao contrário do que tudo
levava a crer, não implicará no lança-
mento de um novo programa do João
Kleber, calçado na antiga “Discoteca
do Chacrinha”. As tardes de sábado
deverão ser ocupadas por uma pro-
gramação esportiva, que além da
transmissão do Campeonato Brasi-
leiro da Série B, irá abrir espaço para
outras modalidades olímpicas.

Jô no “Fantástico”
Depois de Glória Perez, a Globo

fechou a participação de Jô Soares
no “Como manda o figurino”, novo
quadro do “Fantástico”. Serão cinco
temas abordados, sobre os figurinos
que marcaram a história da emissora
nesses cinquenta anos. Jô ficou com
o "humor" e irá desafiar os participan-
tes a criar peças para o ator Leandro
Hassum. O vencedor será contrata-
do pela Globo.

Falta de respeito
Há duas semanas, o cantor

Falcão aceitou participar do “Pro-
grama do Gugu”, na Record. Foi no
primeiro dia e não entrou. No se-
gundo, a mesma coisa. Somente no
terceiro dia sobrou um tempinho
para ele. É coisa que não se faz.
Ninguém pode ser desrespeitado
assim. O pior nessa história é que
há muito tempo a televisão aboliu o
pagamento de cachês para canto-
res, conjuntos e companhia bela. É
na base do amor ou para "caitituar"
alguma coisa. Respeito é bom e
todo mundo merece.

Aquecimento

Já em ritmo de aquecimento para
sua estreia à frente de um talk show
jornalístico na Rede TV!, Mariana
Godoy (foto) já participa como convi-
dada de outros programas da emis-
sora. Na semana passada, esteve no
“Luciana by Night”, comandado por
Luciana Gimenez, e ganhou um par
de patins da apresentadora, por se
tratar de um esporte que ela ainda
não domina.

Atração inédita
Inédita na televisão aberta do

Brasil, a série "Agenda Proibida" (The
Client List) terá as duas temporadas
exibidas pela Globo, a partir de 30 de
março, já no início das madrugadas.
Protagonizada por Jennifer Love
Hewitt, a nova atração gira em torno
da prostituição de luxo e, no mínimo,
servirá como preparação do espírito
para “Verdades Secretas”, de Walcyr
Carrasco, que vai tocar no mesmo

assunto.
Contando as horas

Sabrina Sato não esconde de
ninguém que está louca para entre-
vistar a mais nova contratada da
Record, Xuxa Meneghel. Anda falan-
do sozinha pelos corredores da emis-
sora, pensando alto, imaginando o
cenário do encontro. Só que até o
momento a Record não liberou Xuxa
para ninguém. Parou no “Domingo
Espetacular”.

Um mistério

Após passagem pelo “Domingão”,
no quadro “Dança dos Famosos”, o
nome de Lucélia Santos (foto de Arthur
Seixas) foi "colocado" pelo menos
em duas novelas da Globo: "Alto
Astral" e "I Love Paraisópolis". Mas
não ocorreu acerto para nenhuma
das produções. Os fãs da atriz não
conseguem entender sua ausência
das novelas, pois talento ela tem de
sobra.

Foi ele
O SBT quebrou o horário dos

jornais, exibindo uma sessão de de-
senhos entre eles, das 6 às 7 da
manhã. A decisão que partiu do pró-
prio Silvio Santos, mas não deu certo,
pelo menos nos primeiros dias. Nin-
guém tira do Silvio, dono do SBT, o
direito de mexer onde bem entender,
especialmente na grade de progra-
mação. Mas mudanças como essa
de agora, com "jornal-desenho-jor-
nal", fogem de qualquer lógica. O
público de um não tem nada a ver com
o de outro.

Segunda-feira  – Laura se
recusa a dormir com Marcos.
Caíque pede a Escobar que
descubra o hotel onde Marcos
está com Laura. Marcos obriga
Laura a fazer as malas para
deixarem o hotel. Castilho acon-
selha Meire a contar a verdade
para Afeganistão sobre a filha.
Maria Inês se preocupa com
Caíque, que insiste em procurar
Laura e Marcos. Manuel avisa a
Bélgica que ela está proibida de
participar do concurso. Azeitona
encontra um sapato que usava
quando era bebê entre os per-
tences de Sueli. Bélgica invade
a casa de Gaby e se esconde

Segunda-feira  – João/
Miguel salva Pedro e o leva
para o hospital desacordado.
Antônio avisa a Vicente sobre o
acidente e Bernardo se preo-
cupa. Júlia almoça com Edgard.
Irene tem uma ideia para sua
campanha e comenta com
Vinícius. João/Miguel pensa
em se desculpar com Pedro.
Irene confessa a Isabel que
está encantada com Vinícius.
Júlia fica aflita ao saber do aci-
dente de Pedro e discute com
Edgard. Vicente e Bernardo
conversam com Pedro pelo
computador. Júlia pede para
voltar para casa. Iara orienta
Arthurzinho a se inscrever em
um curso de degustação de
vinhos sem a autorização de

Segunda-feira  – Regina e
Vinícius namoram na pedra do
Leme. Paula, Wolnei e Carlinhos
testam uma nova receita de Ta-
deu. Alice fica indignada com a
falta de ciúmes de Murilo. Tere-
sa e Estela se preocupam com
o filho. Dora incentiva Diogo a ir
à festa de Evandro. Alice discute
com Murilo. Regina e Vinícius
pensam um no outro. Laís e
Rafael se beijam. Aderbal repre-
ende a filha e a proíbe de ver
Rafael. Luís Fernando obriga
Norberto a ajudá-lo a resolver
seu problema com Karen. Regi-
na descobre que Vinícius é ca-
sado. Beatriz se interessa por
um homem que vê em uma loja
de roupas. Inês conta para Tere-
sa que Beatriz usou sua influên-
cia para resolver o caso de Guto.
Karen discute com Regina.
Rafael conta para Ivan sobre seu
encontro com Laís. Murilo tenta
se desculpar com Alice. Vinícius
procura Regina.

Terça-feira – Regina impe-
de Vinícius de se explicar e
Valeska se interessa pelo advo-
gado. Vinícius reclama de Regi-
na para Bento. Murilo fotografa
Alice na praia. Aderbal e Queiroz
conversam sobre um novo gol-
pe. Beatriz repreende Inês por
ter falado para Teresa que ela
facilitou o arquivamento do caso
de Guto. Rafael consegue que o
porteiro do prédio entregue seu
recado a Laís. Joaquim convida
Júlia e Regina para a sua festa
de aniversário. Luís Fernando
tenta convencer uma crítica
gastronômica a divulgar o res-
taurante do hotel onde Norberto
trabalha. Beatriz deixa Inês sem
graça na frente de Evandro e
Carlos Alberto. Guto recebe a
nota máxima em seu trabalho e
Evandro se orgulha. Regina evi-
ta falar com Dora e Júlia sobre
Vinícius. Inês pede para Alice
ajudá-la a escolher uma roupa
para viajar. Evandro entra no
quarto enquanto Beatriz está
com Pedro.

Quarta-feira – Pedro se de-
sespera com o possível flagran-
te de Evandro e Beatriz se diver-
te. Alice se desentende com
Murilo. Dora se preocupa com
Diogo. Murilo convence Guto a
levá-lo com Monique para a festa
em Angra. Maria José sugere
que ela e a filha conversem com
Aderbal sobre Rafael. Inês che-
ga à casa de Evandro e Beatriz
humilha a advogada. Evandro
se irrita ao ver Helô e Murilo com
Guto. Paula chega em casa e
conversa com Ivan. Joaquim fala
para Karen que quer Júlia em
sua festa de aniversário. Beatriz
se interessa por Diogo e sugere
que ele faça um salto arriscado.

Quinta-feira – Pedro ouve
Beatriz se insinuar para Diogo.
Inês tenta se aproximar de Carlos

Alberto. Helô repreende Guto
por tê-la levado para a festa.
Evandro fica tenso quando a
esposa se aproxima de Murilo
e Helô. Beatriz conversa com
Carlos Alberto sobre seu pro-
jeto. Olga se entristece quan-
do Vinícius se recusa a falar
sobre Cris. Beatriz questiona
Inês sobre o patrocínio de atle-
tas. Clóvis convida Joaquim
para acompanhá-lo com
Norberto à festa de Dora.
Beatriz convence Evandro a pa-
trocinar o projeto de Carlos
Alberto. Vinícius flagra uma in-
justiça contra alguns trabalha-
dores. Regina vê Vinícius na
TV e fica abalada. Teresa se
impressiona com Vinícius. Ma-
ria José tem uma ideia para
Laís se encontrar com Rafael.
Gabi beija Diogo na frente de
Beatriz. Alice vai à casa de
Murilo. Beatriz descobre que
Diogo é irmão de Regina.

Sexta-feira  – Dora é hostil
com Beatriz. Rafael confessa
para Estela e Teresa que não
sabe o que sente por Laís. Inês
pensa em enviar o vídeo de
Beatriz e Cristóvão para
Evandro. Paula fica revoltada
com as condições de onde vive
e Ivan se preocupa. Regina
conta para Dora que Vinícius é
casado. Regina vê Vinícius con-
versando com uma mulher e
fica arrasada. Aderbal orienta
seu primo a usar madeira de
má qualidade na construção
das cadeiras das escolas.
Regina leva Júlia para a festa
de Joaquim. Estela fala para
Teresa que Rafael pode en-
contrar Lauro. Karen se enfure-
ce ao ver Regina entrar com
Júlia em sua casa.

Sábado  – Luís Fernando,
Norberto e Clóvis tentam acal-
mar Regina e Karen. Estela co-
nhece Paula e pede que a
advogada vá à sua festa de
casamento. Teresa não deixa
Inês acompanhar Paula em
uma visita a um cliente. Pedro
sente ciúmes de Beatriz. Diogo
treina com Carlos Alberto. Karen
tem um ataque de nervos e
Zélia tenta acalmar a filha.
Murilo esconde Monique de Ali-
ce. Reginaldo aparece na pre-
feitura para encontrar Aderbal
no momento em que ele con-
cede uma entrevista. Dora acon-
selha Regina a conversar com
Vinícius. Rafael e Estela
apoiam Teresa. Queiroz leva
para Aderbal o dinheiro que
Reginaldo levou para a prefei-
tura. Beatriz convence Evandro
a conceder uma entrevista co-
letiva para anunciar o patrocí-
nio ao projeto de Carlos Alberto.
Murilo leva Alice ao restaurante
de Olga. John vê Alice com
Murilo e finge não conhecer o
rapaz. Vinícius procura Regina.

Vicente. João/Miguel vê Lígia
pelo computador e se apavora.

Terça-feira  – João/Miguel
foge antes que Lígia o veja. Iara
inventa uma desculpa para
Vicente pagar o curso de
Arthurzinho. Bernardo fica pouco
à vontade com Durval. Pedro ten-
ta conversar com João/Miguel.
Elisa pede para Guida cuidar de
sua aparência. Marta encontra
duas amigas, que se impressi-
onam com Eriberto. O carro de
João/Miguel quebra no meio do
caminho e Pedro o acompanha
até o mecânico. Júlia conhece a
esposa e os filhos de Luís. Pedro
fala sobre o trabalho de Miguel e
João fica tenso. Pedro conta
sobre Júlia para João/Miguel,
que decide lhe apresentar Taís.

Quarta-feira  – João/Miguel
deixa Pedro e Taís sozinhos no
restaurante. Luís não gosta das
insinuações que Laila faz a seus
filhos. Elisa confessa a Júlia que
teme não conseguir terminar a
faculdade. Taís convida Pedro
para uma festa. Bernardo discute
com Marlene por causa de Durval.
Arthurzinho conhece Virgínia no
grupo de degustação de vinhos.
Irene fica frustrada com a falta de
tempo de Vinícius. Pedro e Taís
passam tempo juntos e João/
Miguel aprova. Bernardo reclama
do jeito como Sofia o trata. Heitor
pede para Elisa convidá-lo para a

festa de sua agência. João/Miguel
conversa com Taís sobre Pedro.
Marlene reclama de Júlia ter com-
prado um tênis novo para
Bernardo. Lígia discute com
Irene. Heitor apresenta a namo-
rada para Elisa. Laila percebe as
más intenções de Álvaro com
Elisa. Pedro pede para João/
Miguel lhe contar sua história.
Laila vê Álvaro atacar Elisa e o
golpeia na cabeça.

Quinta-feira  – Laila vai para a
delegacia e convoca Luís para
ajudá-la. Lígia reclama com
Vicente de sua falta de tempo.
Branca leva um fora de Júlia. Luís
avisa a Laila que Álvaro precisa de
uma cirurgia de urgência. Taís
dispensa Pedro de um trabalho e
o rapaz fica confuso. Júlia sugere
que Bernardo comece a traba-
lhar. Marta pede para Ivete colocar
um prato com alianças em sua
frente, durante o almoço com
Eriberto. Luís tenta tranquilizar
Laila. Eriberto convence Marta a
aceitar Bernardo como estagiá-
rio. Lígia descobre que Arthurzinho
frequenta um grupo de degusta-
ção de vinhos e conta para Vicente.
João/Miguel diz a Pedro que tenta-
rá adiar a sua transferência. Júlia
discute com Edgard. Pedro pede
para navegar com Taís. Júlia con-
fessa que sente falta de Pedro.
Pedro beija Taís.

Sexta-feira  – Luís leva Laila
para casa. Júlia faz as pazes com
a irmã. Bernardo fica tenso ao
falar com Marta. Guida convida
Marlene para ir à sua casa. João/

Miguel vê Taís e Pedro se beijan-
do e comemora. Júlia tenta se
entender com Edgard. Arthur e
Virgínia se beijam. Marlene elo-
gia Durval para Guida. Iara gosta
do envolvimento entre Arthur e
Virgínia. Chega o dia do casa-
mento de Júlia e Edgard. Pedro
decide morar com Taís. Marta e
Eriberto deixam Júlia e Edgard no
aeroporto. Luís tira satisfações
com Laila por não ter compareci-
do ao casamento de Júlia. Marta
descarta o presente de casamen-
to que Marlene e Bernardo deram
para a filha. Marina reconhece
Miguel, que teme ser visto com
ela por Pedro e Taís.

Sábado  – João/Miguel se
desculpa com Pedro e Taís e
deixa o quiosque com Marina.
Marlene oferece dinheiro para
Durval, depois de recusar o pe-
dido de empréstimo de Bernardo.
Lígia marca de ir ao médico com
Irene. Pedro mostra a foto de
Júlia para Taís e afirma que a
levará para o Rio de Janeiro.
Bernardo flagra Durval em uma
casa de apostas. Irene desco-
bre que sua gravidez é de risco e
precisa ser interrompida. Júlia e
Edgard voltam de viagem. Lígia
tenta consolar Irene depois da
cirurgia. Helô deixa Bernardo
esperando em sua sala com o
cofre do escritório aberto. Irene
procura o apoio de Vinícius. Júlia
descobre que uma quantia em
dinheiro sumiu da empresa de
sua mãe e suspeita de Bernardo.
João/Miguel e Marina se beijam.

debaixo de sua cama. Vicente pro-
cura Adriana para ter uma conver-
sa séria sobre Laura.

Terça-feira  – Vicente exige
que Adriana não revele a verdade
para Laura e comunica à médica
que fará tudo para defender a
neta. Marieta se desculpa com
Aurélia e pede que ela volte. Tina
não conta a Pedro sobre o para-
deiro de Nicolas. Bélgica amea-
ça Gaby com uma tesoura e corta
seu cabelo. Marcelo fica intrigado
quando Úrsula lhe avisa que
Celso atenderá em Nova Alvora-
da. Maria Inês avisa a Caíque que
Marcos está indo para a casa
dela com Laura. Suzana vai à
delegacia e confessa que estava
envolvida no acidente que cau-
sou a morte de Oscar. Tina avisa
a Manuel que ele e os filhos cor-
rem perigo. Pedro sequestra Itá-
lia. Caíque pergunta a Marcos o
que ele fez para obrigar Laura a
se casar com ele.

Quarta-feira – Caíque não
deixa Marcos e Laura irem em-
bora até que o irmão explique
como obrigou a jornalista a se
casar com ele. Bélgica se sur-
preende ao ver Gaby com o ca-
belo transformado para partici-
par do concurso. Tina convence

Manuel a aceitar o serviço de
segurança que contratou para
proteger sua família de Pedro.
Maria Inês procura Laura e exige
que ela explique o porquê de ter
se casado com Marcos.

Quinta-feira  – Maria Inês acu-
sa Laura de ter sido responsável
pela briga entre os filhos e exige
que a nora se afaste de Caíque.
Netto avisa a Caíque que seu re-
gistro médico foi suspenso. Ma-
nuel e Tina se desesperam ao
saber que Pedro sequestrou Itá-
lia. Morgana fica furiosa por não
receber nenhum agradecimento
de Samantha e decide abandoná-
la. Netto ajuda Caíque a alugar
uma casa para continuar a fazer
os atendimentos espirituais. Dé-
bora rouba os documentos de
Scarlett. Marieta avisa a Kitty que
Samantha desistiu de vender as
joias. Kitty pede ajuda a Gustavo
para furtar as joias de Samantha.
Suzana revela a Marieta que tirou
a vida de Oscar acidentalmente.
Manuel avisa a Pedro que Nicolas
só assinará os papéis de doação
de bens se Itália aparecer.

Sexta-feira  – Nicolas cede
às ameaças de Pedro e doa seus

bens ao pai. Itália consegue fu-
gir. Manuel persegue Pedro de
carro. Bia não acredita nas justi-
ficativas de Laura para se casar
com Marcos. Ricardo descobre
que Débora e Úrsula estavam
investigando Cidinha. O carro de
Pedro cai em uma ribanceira e
explode. Kitty diz a Samantha que
as joias que ganhou são falsas.
O teste de gravidez de Laura dá
resultado positivo. Caíque pro-
cura Laura para conversar.

Sábado  – Caíque força Laura
a entrar em seu carro para con-
versarem. Pepito e Samantha
encontram Kitty amordaçada na
sala da mansão. Pepito abre o
baú das joias e o encontra vazio.
Laura nega para Caíque que foi
forçada a se casar com Marcos.
Scarlett desconfia de Adriana e
diz a Manuel que precisa ler a
cópia original em inglês do testa-
mento de seu pai. Kitty e Gustavo
vendem algumas joias roubadas
de Samantha. Laura revela a Itá-
lia que Marcos a chantageou.
Adriana envia o atestado de óbito
de Aparecida dos Santos para
Ricardo. Laura pede a ajuda de
Gustavo para se livrar de Marcos.

Irene descobre que sua gravi-
dez é de risco e precisa ser inter-
rompida.

Laura pede a ajuda de Gustavo
para se livrar de Marcos.


