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BABILÔNIA

(GLOBO – 18h30)

(GLOBO – 21h00)

Lígia conta para Júlia que Taís
está grávida.

Segunda-feira – Elisa conta para Júlia que ela não é irmã
de Pedro. Isabel avisa a Lauro
que o filho mais velho de Miguel
a procurou para fazer terapia.
Elisa convence Júlia a viajar
para Fernando de Noronha.
Pedro fica decepcionado ao
saber que não conseguirá ver
o rosto de seu pai biológico.
Arthurzinho pede que Vicente
pague sua dívida com o banco
e Lígia fica inconformada.
Bernardo faz um comentário
sobre o pai biológico e João/
Miguel fica angustiado. Júlia
chega a Fernando de Noronha.
Luís, Laila, Sofia e Luca recebem Esther. Júlia encontra
Bernardo no instituto e descobre o paradeiro de Pedro.
Esther se preocupa com Luís.

Júlia encontra Bernardo.
Terça-feira – Júlia conta para
Pedro que eles não são irmãos.
Eriberto tenta forçar Marta a se
alimentar. Marlene comunica a
Elisa que Durval irá morar com
ela e Bernardo. Pedro e Júlia
ficam juntos pela primeira vez.
Luís conta para os filhos que
teve duas mães e Branca fica
furiosa. Pedro tranquiliza e apoia
Júlia. Bernardo tenta descobrir o
que aconteceu com Pedro e
Júlia. Luca faz perguntas sobre
Vivian para Esther e Luís se
emociona ao ver os filhos com a
mãe. Lígia decide voltar a trabalhar e Vicente fica frustrado. Júlia
conta para Edgard que esteve
com Pedro em Fernando de
Noronha.
Quarta-feira – Júlia conta que
não é irmã de Pedro e Edgard
fica transtornado. Pedro conversa com João/Miguel sobre Júlia.
Júlia pede para se separar de
Edgard. João/Miguel sugere que
Pedro se separe de Taís. Isabel
incentiva Luís a se dedicar mais
para reconquistar os filhos. Branca culpa Sofia e Luca por provocar um acidente e Esther observa a cena. Laila e Luís apoiam
Júlia. Irene decide adotar uma
criança. Iara e Virgínia assistem
a uma apresentação de
Arthurzinho. Júlia conta para
Elisa que se separou de Edgard.

ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30)

Laura pede ajuda para Itália e
seguem para um hospital.

Segunda-feira – Laura
pede a Vicente para lhe contar
a verdade sobre Adriana.
Ricardo estranha ao verificar
que as cápsulas do remédio
de Úrsula estão vazias. Marcelo avisa a Úrsula que ela mudará de médico. Tina e Nicolas
alugam uma casa na mesma
rua de Manuel, que fica irritado
ao saber que a ex-mulher será
sua vizinha. Marcelo procura
Maria Inês para conversar.
Samantha conta a Pepito que
foi ela quem tirou a foto do pai
de Laura com as quatro mulhe-

res.
Terça-feira – Marcelo e Maria Inês se beijam. Ricardo comunica a Úrsula que ela irá se
tratar com Marcos. Maria Inês
avisa a Manuel e aos filhos que
Tina está convidando todos para
um jantar em sua nova casa.
Manuel expulsa Maria Inês de
sua casa e ela reage. Samantha
e Pepito procuram perfis interessantes para namorar na
internet. Laura pede demissão
da revista Celebrar. Marcos fala
para Sueli que quer demitir Nildes
e Israel do Hospital. Marcos prepara um jantar romântico para
Laura. Sueli leva Azeitona ao cinema.
Quarta-feira – Caíque desconfia
de
que
Marcos
chantageou Laura é que ela se
casou para proteger Bia. Laura
sente a presença de Bella.
Aurélia comenta com Suzana que
está preocupada com a aproximação de Sueli e Azeitona.
Suzana leva um susto ao ver
Oscar em seu quarto e pede
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Taís volta de viagem e conta para
Pedro que está grávida.
Quinta-feira – Pedro fica tenso com a notícia da gravidez de
Taís. Eriberto exige que Marta se
desculpe com Júlia. Iara encontra Mariana dormindo no quarto
de Arthurzinho e fica furiosa. Laila
fica indignada quando Edgard
manda que as malas de Júlia
sejam deixadas na calçada.
Pedro se aconselha com João/
Miguel sobre seu dilema com
Taís. Guida apresenta melhora
e Elisa e Júlia comemoram.
Diana observa os hábitos de
Irene. Esther conta para Luís
sobre o acidente de trânsito de
Branca.
Taís
tem
um
sangramento e Pedro a leva para
o hospital. Marta tenta convencer
Edgard a reatar com Júlia. O
médico avisa que Taís precisa
de repouso e não pode ter aborrecimentos. Júlia questiona
Pedro sobre sua conversa com
Taís.
Sexta-feira – Pedro não consegue contar para Júlia que não
falou com Taís sobre eles. Laila
tenta animar Júlia. Pedro pede
para Bernardo não contar para
Júlia sobre a gravidez de Taís.
Lígia reclama de Vicente para
Irene. Eriberto é solidário a Júlia.
Marta decide contratar Laila para

os próximos eventos de sua
empresa. Isabel ajuda Luís a
resolver seus dilemas. Elisa tenta tranquilizar Júlia. Marlene conta para Guida que Durval se
mudou para a sua casa. João/
Miguel aconselha Pedro. Durval
compra uma grande TV para
Bernardo. Diana pede para falar
com Irene. Júlia fica angustiada
ao descobrir que Pedro não conversou com Taís. Marina pergunta se João/Miguel é o pai de Pedro
e Bernardo.
Sábado – João/Miguel discute com Marina. Vicente ouve
Lígia elogiar Miguel para Joaquim e se irrita. Pedro conta para
Lígia que Taís está grávida.
Bernardo fala para Pedro que
Júlia conversou com Taís. Guida
resolve revelar a Elisa o motivo
de ser submissa a Marta. Pedro
tenta tranquilizar Júlia. Irene comenta com Lígia a proposta que
Diana fez para lhe entregar seu
filho. João/Miguel vai atrás de
Marina no aeroporto. Júlia incentiva Laila a aceitar o trabalho na
empresa de Marta. Luís encontra Isabel no teatro. Vicente sugere que Pedro pense em seu
filho antes de tomar uma decisão. Lígia conta para Júlia que
Taís está grávida. Pedro apresenta João/Miguel para Vicente.

socorro a Gaby. Laura comenta
com Itália que não quer que
Marcos saiba de sua gravidez.
Afeganistão encontra o atestado
de óbito de Cidinha. Caíque diz a
Laura que já sabe sobre a chantagem de Marcos e pede para a
jornalista se abrir com ele. Marcos ordena que Caíque se afaste de Laura.
Quinta-feira – Marcos briga
com Laura e exige que ela conte
o que conversou com Caíque.
Afeganistão especula com Azeitona que Cidinha pode ser um
fantasma. Castilho revela a Dirce
que ele está morto. Meire evita
que Dirce chegue à conclusão
de que faleceu. Samantha passa mal ao saber que não ganhou
o Nobel da Paz. Scarlett conta a
Afeganistão e a Azeitona que trocou de nome porque testemunhou um crime. Emerson diz a
Ricardo que Scarlett pode estar
apaixonada por Afeganistão. Itália incentiva Laura a procurar algo
que incrimine Marcos em seu
consultório. Marcos e Sueli ficam juntos no escritório e Laura
observa os dois.
Sexta-feira – Laura ouve que
Marcos tem um plano. Bia diz a

Vicente que vai investigar a morte de seus pais. Bella fica mexendo com Sueli sem ser vista e
ela percebe a presença de algo
no consultório. Laura conta para
Itália que Marcos e Sueli são
amantes. Débora conta para
César que Itália vai prejudicá-lo
na competição. Samantha vê
Morgana pela primeira vez. Maria Inês pede para Adriana falar
mais sobre o médico que cuida
de Úrsula. Caíque encontra Laura
e ela pede que ele fique longe.
Gaby se depara com Bélgica limpando o banheiro da lanchonete. Marcos pergunta se Laura
esteve no seu consultório.
Sábado – Laura desmaia e
Marcos se desespera. Itália coloca remédio na bebida de César.
Fernando chama Adriana para
morar com ele. Marcos chama
uma ambulância para Laura,
mas ela diz que não quer ir para
o hospital. Marcelo conta para
Ricardo que Cidinha mentiu sobre porque não pode revelar sua
identidade. Laura pede ajuda
para Itália e seguem para um
hospital. Caíque vê Itália e Laura
estacionando o carro. Laura
pede que ele a ajude.

Segunda-feira – Beatriz seduz Diogo. Laís se encontra com
Rafael. Paula fica encantada com
um apartamento que Karen lhe
mostra. Vinícius pede Regina em
namoro. Cris conversa com Olga
sobre Vinícius. Laís mente para
Maria José. Estela se preocupa
com Teresa. Dora e Júlia questionam Regina sobre Vinícius.
Estela confessa a Rafael que
teme que Lauro mostre a carta
de Teresa para Ubaldo. Paula
conta para Regina sobre seu
desentendimento com Valeska.
Diogo conta para Ivan sobre
Beatriz. Bento inventa uma desculpa para que Cris não sente à
mesa com ele e Vinícius. Murilo
não consegue falar com Alice.
Alice encontra Evandro e os dois
conversam.
Terça-feira – Murilo e Helô
encontram Vinícius e Bento no
restaurante de Olga. Rafael e
Laís conversam. Helô repreende Murilo pela forma como ele
fala com Vinícius. Murilo finge
preocupação quando fala com
Alice. Luís Fernando pede dinheiro
emprestado
para
Norberto. Karen avisa a Paula
que ela precisará de fiador para
alugar o apartamento. Teresa
aceita ser fiadora de Paula.
Consuelo dispensa mais um
copeiro depois de entrevistá-lo.
Olga tenta convencer Cris a desistir de se divorciar de Vinícius.
Laís combina de estudar com
Sandrinha para se encontrar com
Rafael. Beatriz critica Inês por
não ter conseguido uma parceria com a prefeitura de Jatobá.
Diogo liga para Beatriz e leva um
fora. Regina e Vinícius vão ao bar
de Tadeu. Valeska se queixa com
Cilene. Teresa percebe que
Rafael e Estela estão escondendo algo e fica intrigada. Paula
avisa a Tadeu sobre sua mudança. Cris aparece na barraca
de Regina.
Quarta-feira – Regina discute com Cris. Inês compra o perfume que Marta usava. Aderbal
gosta de saber que foi procurado
por um representante da Souza
Rangel. Cris questiona Valdecir
sobre Regina. Cris vai à casa de
Vinícius e seu brinco cai no quarto do advogado sem que eles
percebam. Carlos Alberto repreende Diogo pela falta de concentração no treino. Beatriz se irrita
com a indiferença de Diogo e
decide ficar com Pedro. Nelson
faz aula de slackline com Ivan e
Rafael. Sônia se aproxima de
Norberto. Alice e Evandro se esbarram na rua. Inês copia o estilo
de Marta. Luís Fernando pede
dinheiro emprestado para Zélia.
Inês se aproxima de Evandro,
que se emociona ao sentir o perfume de Marta.
Quinta-feira – Rafael se
surpreende com um discurso

de Laís. Evandro desconfia da
armação de Inês e acha graça.
Vinícius pensa em contar para
Regina que Cris o procurou.
Evandro liga para Alice. Laís
conta para Maria José que se
encontrou com Rafael. Regina
encontra o brinco de Cris no
quarto de Vinícius. Estela se
preocupa com o relacionamento de Teresa e Lauro. Rafael
decide contar para Laís sobre
sua família. Regina fica com
Vinícius. Tadeu tenta disfarçar
o incômodo com a mudança de
Paula. Norberto e Clóvis descobrem que foram assaltados.
Gabi conta para Diogo que conseguiu alugar a antiga casa de
Paula. Clóvis pensa em montar um negócio com Luís
Fernando para transportar turistas. Evandro convida Carlos
Alberto para uma festa em Angra. Beatriz cerca Diogo no clube. Bento derruba a TV de Paula
durante a mudança.
Sexta-feira – Beatriz se impressiona com o comportamento de Diogo. Bento tenta se
insinuar para Paula, mas leva
um fora. Olga incentiva Cris a
não conceder o divórcio a
Vinícius. Laís questiona Rafael
sobre sua família. Bento pensa
em comprar uma TV nova para
Paula. Evandro conversa com
Murilo. Vinícius afirma a Olga
que não quer reatar com Cris.
Tadeu não consegue ficar com
Paula. Alice é irônica com
Murilo. Evandro faz elogios a
Rafael e Guto fica furioso. Inês
consegue se aproximar de
Evandro. Clóvis incentiva Luís
Fernando a transportar um casal de turistas para ganhar dinheiro. Cris diz a Vinícius que
não quer mais se separar. Regina visita Paula. Guto pensa
em desmoralizar Rafael. Inês
sugere que Alice se aproxime
de Guto. Diogo desafia Beatriz.
Sábado – Beatriz se impressiona com Diogo. Regina conversa sobre Vinícius com Paula.
Cris tenta conter a tristeza depois de voltar do cartório com
Vinícius. Guto se interessa por
Laís ao vê-la com Rafael.
Consuelo contrata Xavier. Beatriz
reclama da demora de Diogo.
Diogo não aceita o dinheiro de
Beatriz para pegar um táxi. Inês
pensa em Evandro. Luís
Fernando leva um casal de turistas para o restaurante onde
Norberto trabalha. Tadeu desiste de ir para casa com Paula.
Luís Fernando entrega parte do
dinheiro que conseguiu com os
turistas para Clóvis. Carlos
Alberto e Diogo apresentam a
associação para as crianças
da comunidade. Consuelo apresenta Xavier para Aderbal. Laís
conhece Teresa e Rafael fica
apreensivo.
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Notas de Televisão
Mesmice
É curioso como nos vários
programas da manhã ou da
tarde, de uma maneira geral,
não existe o interesse de ninguém em surpreender o
telespectador. É a mesma ladainha de sempre ou são quase imperceptíveis as diferenças de um para outro. Por que
essa resistência em arriscar
um pouco mais? Por que não
trabalhar
com
mais
criatividade? O desinteresse
do público é tão grande com o
que é levado ao ar por aqui, que
o SBT, na faixa da tarde, tem a
esmerilhada “Maria Esperança” na vice-liderança do horário. A que ponto chegamos.
Caminho traçado
Patrícia Maldonado tem
contrato com a Bandeirantes
até junho e, ao contrário do que
chegou a ser falado, passou
ilesa nos cortes promovidos
nesses últimos dias. Uma coisa é isso.
A outra é que o compromisso
não será renovado. Também
por vontade dela, que na metade do ano pretende mudar com
toda a família para os Estados
Unidos.
Investimento

A partir desta semana, a
Record News passa a ter uma
correspondente em Miami, nos
Estados Unidos. Fernanda
Sampaio (foto) fará entradas
ao vivo nos telejornais da emissora, com os destaques do

noticiário local e mais informações sobre os brasileiros que
moram na Flórida.
Ponta firme
Dentro da Globo, no esporte
e jornalismo, não se coloca em
dúvida o retorno do Tino Marcos
em fevereiro, após cumprir um
período sabático, dez meses
longe dos microfones. Descarta-se o risco de uma mudança
para outra emissora de televisão durante esse tempo que
decidiu ficar distante do trabalho, para se dedicar à família e
outros assuntos. A assessoria
da Globo confirma o “período
sabático”. Não tem conversa com
Record ou qualquer outra TV. E
o Tino, quem conhece sabe, não
seria capaz de tal coisa.
Nova temporada

Nesta quinta-feira, dia 9, o
canal pago Multishow, da
Globosat, estreou mais uma
temporada do “Tudo Pela Audiência”, com apresentação de
Tatá Werneck e Fábio Porchat. E
no episódio deste sábado, dia
11, a atriz Fernanda Paes Leme
(foto de Gianne Carvalho) fará
uma participação especial no
programa.
Mês de férias
O SBT trabalha com o mês
de julho para o lançamento da
novela “Cúmplices de um resgate”, protagonizada por Larissa
Manoela. As gravações começaram no último dia 23, em externas, e, pelo planejamento adotado, o esquema será o mesmo

das últimas produções da casa,
com uma frente de capítulos
prontos a perder de vista. Os
atores foram orientados pelo
SBT a não passar informações
importantes de seus personagens para a imprensa.
Valor
O “The Voice Kids” dará um
prêmio de R$ 250 mil para o
vencedor. A Globo ainda não
marcou a data de estreia. Tiago
Leifert segue cotado para apresentar o programa, que terá
Creso Eduardo Macedo na direção-geral.
Mal na foto
Dia 24 de fevereiro, na festa
da Bandeirantes, foi tirada uma
foto com todos os seus contratados, por ocasião do lançamento
da programação de 2015. Acontece que vários deles, pouca
coisa depois de um mês, já não
estão mais na emissora. Parece até um combinado, mas os
poucos que sobraram juram, de
pés juntos, que nunca mais tiram qualquer tipo de foto por lá
em circunstância nenhuma.
Nem para o passaporte.
Showrunner

Atriz e roteirista da Globo,
Suzana Pires (foto de Othman
Zine) está em Los Angeles, para
realizar o curso de "Showrunner"
de séries de televisão. A figura
do "Showrunner" no mercado
televisivo mundial é definida
como criador, quem decide a
linguagem a ser utilizada pela
produção e direção.

Vai indo, que eu já vou
Na semana passada, liberado pelo artístico, entenda-se
Marcelo Silva e Paulo Franco,
Eduardo Guedes deixou a
Record. Ele deve formalizar seu
acordo com a Rede TV!. O que
ainda está na palavra vai para o
papel. Celso Zucatelli, por sua
vez, ainda não tem definida sua
saída da Record. Seu caso está
nas mãos do Jornalismo, entenda-se Douglas Tavolaro, e a liberação, pelo menos até agora,
não aconteceu.
Mais cedo
Com as mudanças processadas na grade da Rede TV!,
Amaury Junior passou a entrar
no ar mais cedo. O seu programa, com trinta minutos a mais
na duração, agora é apresentado a partir da meia-noite.
Novo quadro

Está confirmada para este
sábado, dia 11, a estreia do quadro “Sobre as Asas”, de Max
Fercondini e Amanda Richter no
programa “Como Será?”, da
Sandra Annenberg (foto), na Globo. Durante quatro meses, o casal atravessou o país, em um
avião pilotado pelo próprio Max,
para conhecer projetos que transformam a vida das pessoas.
Furacão
Após acertar sua volta à
Record, Luiz Bacci fez uma limpa na Bandeirantes. Não deixou pedra sobre pedra. Dentre
outras coisas, mandou recolher um frigobar e os talheres
de seu camarim. Foi tudo para
a Barra Funda, com certeza.

Bate Rebate
* O “Profissão Repórter” fica
no ar até dia 14 de abril e depois
dará lugar à sessão “Luz,
Câmera 50 Anos”. A atração de
Caco Barcellos deverá retornar
em junho, na Globo.
* A possibilidade do “Pânico” ganhar uma hora a mais na
Bandeirantes foi levantada. Entende-se que seus resultados
serão muito melhores se começar às oito da noite.
* A partir do dia 25, a Globo irá
exibir aos sábados, depois do
“Jornal Hoje”, a “Sessão Comédia”. Uma reprise de “Os Caras
de Pau” deverá abrir a nova sessão de cinema.
* O Estúdio 2 da Band, em
São Paulo, já está sendo preparado para receber o novo cenário do programa “MasterChef”.
As gravações devem começar
no próximo dia 14.

* Miguel Falabella está gravando um novo pacote de 24
episódios do seriado “Pé na
cova”. Só que a Globo ainda
não decidiu se exibirá todos os
programas neste ano.
* Roberto Justus voltou ao
SBT, como convidado do Raul
Gil, para gravar participação no
programa dele. Em breve, será
a vez do Raul gravar o “Justus
Mais”, na Record.
* Segue o completo silêncio
na Globo sobre o novo programa da Patrícia Poeta. Existe a
expectativa de uma manifestação oficial da emissora durante
a festa dos 50 anos.
* A intenção da Bandeirantes é utilizar Rafinha Bastos,
que apresentava o "Agora é
Tarde", em outro projeto. Mas
nada imediatamente. Talvez
no segundo semestre.

