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Laila diz a Marlene para ouvir
o que Bernardo tem a dizer sobre Durval.

Segunda-feira – Lígia tenta
se explicar a Pedro. Isabel fala
para Lauro exigir que Miguel se
desculpe com todos os envolvidos em sua história. Miguel
procura Lígia, mas Irene o
manda embora. Durval sugere
a Marlene que considere processar o pai biológico de
Bernardo. Esther tem uma conversa séria com Miguel. Júlia
dá um ultimato a Bernardo.
Laila fica irritada quando Esther
anuncia que esteve com Miguel.
Júlia e Pedro discutem. Isabel
repreende Irene por ter mandado Miguel embora quando
ele procurou Lígia. Júlia
confidencia a Elisa que sua
relação com Pedro foi abalada
pela chegada de Miguel. Rosa
percebe o interesse de Aníbal
por Guida. Irene diz a Lígia para
se encontrar com Miguel. Isabel confessa a Luís que conhece toda a história de seu pai
biológico. Lígia procura Miguel.
Terça-feira – Lígia e Miguel
têm uma conversa definitiva.

Iara fica satisfeita ao ver
Arthurzinho ensaiar para uma
apresentação em um hotel.
Esther estranha o abatimento
de Luís ao dizer que não fará
mais terapia com Isabel. Lígia
volta para casa e não comenta
sobre o encontro que teve com o
pai de Joaquim. Lauro relembra
as conversas que teve com
Miguel. Lígia finge dormir para
não falar com Vicente. Irene leva
Diana para ver um médico. Pedro
não consegue se entender com
Júlia. Durval pede para diminuir
sua contribuição em casa e
Bernardo fica irritado. Irene convence Lígia a contar para Vicente
sobre a conversa que ela teve
com Miguel. Iara diz a Vicente
que viu Lígia no hotel em que
Arthurzinho está tocando e ele
fica intrigado. Júlia tenta convencer Pedro a conversar com
Miguel. Vicente questiona Lígia
sobre o motivo de ela ter mentido
para ele. Taís chega de surpresa e encontra Pedro e Júlia no
quarto dele.
Quarta-feira – Pedro comunica a Júlia que conversará com
Taís sobre eles. Lígia conta o
que aconteceu entre ela e Miguel
e Vicente pensa em sair de casa.
Pedro tenta tranquilizar o pai.
Irene consola Lígia. Taís fala para
Pedro que mandou um artigo
dele para ser publicado em uma
revista científica. Lígia e Vicente
conversam. Júlia discute com
Laila por causa de Pedro. Pedro
confessa a Vicente que não sabe
o motivo de não conseguir revelar a Taís sobre Júlia. Marta encontra Guida na rua e elas discutem. Bernardo briga na escola e
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Caíque e Laura conseguem provas contra Marcos.

Segunda-feira – Vicente,
Laura, Bia e Gustavo pressionam Adriana e a acusam de ter
matado seus pais. Marcos diz
a Sueli que Úrsula morrerá em
breve com a dose do medicamento que ele aplicou nela.

Maria Inês descobre que Úrsula
comprou parte da clínica de Celso. Samantha e Pepito são selecionados para dançar funk no
programa de Ana Maria Braga.
Adriana contrata um fotógrafo
para registrar Scarlett e Ricardo
juntos. Marcos demite Israel e
Itália. Caíque pergunta a
Samantha se ela quer namorar
com ele. Manuel mostra a Scarlett
a foto dela com Ricardo no jornal
e avisa à afilhada que ela perdeu
a herança. Maria Inês demite
Marcos do hospital.
Terça-feira – Caíque explica
para Samantha que o namoro
entre eles será de mentira. Maria
Inês conta a Marcos que Diziabas
vendeu as ações para Caíque.
Samantha informa a Caíque que
sua paranormalidade acabou.

De 27/04 a 02/05/2015
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é levado para a diretoria. Diego
não gosta de um comentário que
Miguel faz para Felipe e o repreende. Marlene briga com
Bernardo, mas fica desconcertada ao ser confrontada por ele.
Pedro e Taís vão visitar Felipe no
hospital. Vicente encontra Miguel
na rua e os dois acabam brigando.
Quinta-feira – Lauro observa os hematomas de Miguel e o
critica por provocar a briga. Lígia
discute com Vicente. Felipe conta a Taís que Júlia não é irmã
dele nem de Pedro. Lígia pede
para Pedro conversar com
Vicente. Eriberto tenta conversar
com Marta, que reage sem paciência. Pedro não consegue falar
com Taís e fica desconcertado
depois de ouvir o coração do
bebê pela ultrassonografia.
Bernardo pede para morar com
Laila. Lauro tenta se explicar para
Lígia. Taís procura Miguel. Aníbal
se oferece para consertar a
máquina de lavar de Guida e
Rosa implica com ela. Pedro
tenta conversar com Bernardo.
Lígia se encontra com Miguel
sem querer e os dois se beijam.
Sexta-feira – Lígia encerra o
beijo e volta para o carro atormentada. Irene liga para Isabel à
procura da irmã. Vicente se desespera com a falta de notícias
da esposa. Isabel acredita que
Lígia e Miguel estejam juntos e
vai com Lauro falar com o
oceanógrafo. Vicente presta
queixa sobre o desaparecimento de Lígia. Isabel confidencia a
Irene que Lígia beijou Miguel.
Virgínia pede a Arthurzinho para

receber em casa um rapaz para
consertar a TV e ele finge estar
ocupado para poder ir à praia.
Branca fica contrariada quando
Luís se recusa a pagar para fazer uma festa de aniversário para
Sofia em uma boate. Irene descobre uma pista sobre o paradeiro de Lígia e conta a Miguel e
Lauro. Virgínia chega em casa e
estranha a presença de Iara.
Miguel e Lauro não conseguem
encontrar Lígia. Eriberto fica abismado com a grosseria de Marta.
Irene não sabe como contar a
Vicente que Lígia esteve com
Miguel antes de desaparecer.
Pedro cogita falar com Miguel
para saber notícias sobre Lígia.
Lígia volta para casa.
Sábado – Lígia se separa do
marido e vai para a casa de Irene.
Pedro consola Vicente. Isabel
tenta entender as atitudes de
Lígia. Lauro revela a Miguel que
Lígia saiu de casa. Dália fica
contrariada por ter que ficar com
Joaquim. Branca pede a Luís
para impedir Esther de dar aulas para Graça. Pedro
confidencia a Felipe que está
pensando em não se separar
de Taís. Luís combina de se
encontrar com Isabel. Rosa fica
revoltada quando Guida conta
que Aníbal ficou interessado por
uma vizinha bem mais nova que
ele. Felipe conversa com Miguel
sobre Pedro e ele fica preocupado. Laila diz a Marlene para ouvir
o que Bernardo tem a dizer sobre Durval. Miguel tenta falar com
Pedro, mas ele reage com hostilidade. Pedro vai buscar Júlia
no aeroporto.

Marcos diz a Sueli que a única
esperança que lhe resta é a herança de Laura. Fernando entrega o exame de Úrsula para Maria
Inês, que constata que ela nunca esteve doente. Fernando avisa a Adriana que Maria Inês a
demitiu do hospital. Marcos coloca um guarda-costas para vigiar os passos de Laura. Maria
Inês briga com Úrsula.
Quarta-feira – Maria Inês
humilha Úrsula. Marcelo sai de
casa e vai embora com Maria
Inês. Úrsula briga com Ricardo.
Fernando e Scarlett discutem
com Adriana. Afeganistão perdoa Tina. Suzana vê Oscar novamente e é levada para uma clínica psiquiátrica. Pepito e
Samantha viajam para o Rio de
Janeiro para gravar um
videoclipe de funk. Caíque descobre que Miranda sumiu.
Afeganistão sela um trato com
Salvador. Marcos descobre que

Laura está grávida de Caíque.
Quinta-feira – Samantha e
Pepito gravam o videoclipe. Sai
o resultado do exame antidoping
de César. Ele é humilhado no
clube, perde o título e Itália revela
que foi ela quem o dopou.
Caíque tenta descobrir onde
Miranda está escondido. Marcos humilha Azeitona, deixando
Sueli furiosa. Marcos fica sabendo que Úrsula não está doente.
Sexta-feira – Sueli consegue evitar que Marcos atropele
Úrsula. Marcos é agressivo com
ela. Sueli começa a questionar a
lealdade de Marcos. Caíque abre
o jogo com Sueli e pede que ela
os ajude. Samantha e Pepito
apresentam o videoclipe no programa da Ana Maria Braga.
César decide não perdoar Itália.
Sábado – O vencedor é anunciado no programa da Ana Maria
Braga. Caíque e Laura conseguem provas contra Marcos.

Segunda-feira – Inês enfrenta
Beatriz e a deixa abalada. Luís
Fernando começa a trabalhar com
Tadeu. Paula acredita que vai voltar
com Tadeu. Beatriz se consola com
Diogo. Inês tenta falar com Evandro.
Vinícius arma um jantar para aproximar Regina, Olga e Murilo. Beatriz
conversa sobre Inês com Evandro e
fica preocupada. Karen reclama de
Luís Fernando. Paula diz a Regina que
vai voltar com Tadeu. Guto chega de
surpresa para falar com Rafael e Teresa se preocupa. Paula discute com
Valeska. Pedro vê Murilo com Inês e
percebe o plano de Beatriz contra ela.
Regina e Olga se esforçam para se
tratar bem na frente de Vinícius. Luís
Fernando imagina outro esquema para
ganhar dinheiro. Guto vê Laís sair do
prédio de Teresa e corre para falar
com ela. Tadeu devolve a chave do
apartamento de Paula. Guto se oferece para levar Laís até Rafael e manda
Helô procurar o primo assim que chegar no baile. Beatriz incentiva Inês a ir
atrás de Murilo.
Terça-feira – Vinícius se desculpa com Regina. Guto fala para Maria
José que é filho de Evandro Rangel.
Helô chega ao baile e procura Rafael.
Guto chega ao baile com Laís e Maria
José e arma com Helô sem que elas
percebam. Beatriz humilha Inês na
frente de Pedro e Murilo. Teresa cuida
de Lauro. Laís vê Helô beijar Rafael e
Guto fica eufórico. Ivan consola Paula.
Lauro disfarça o cansaço ao caminhar com Teresa. Laís tenta disfarçar
a tristeza para a família. Guto fala de
Laís para Beatriz. Teresa percebe o
cansaço de Lauro e fica preocupada.
Paula esbarra em Bento na rua e
acaba o convidando para sair. Luís
Fernando manda Clóvis fotografar Gabi
para divulgar o bar de Tadeu. Deodato
avisa a Norberto que ele precisa entregar o apartamento. Lauro conta a
verdade para Teresa sobre seu estado de saúde. Vinícius se depara com
Murilo na rua e os dois discutem. John
fica fascinado por Regina. Estela tenta
tranquilizar Teresa. Norberto se enfurece com Clóvis. Lauro sente-se mal e
Teresa se desespera.
Quarta-feira – Rafael tenta falar
com Laís, mas não consegue. Guto
procura Laís. Estela consola Teresa.
Murilo se aproxima de Regina e ela
fica desconfiada. Beatriz pensa em
usar Pedro para humilhar Inês. Inês
procura Evandro, que fica contrariado com sua presença. Norberto pede
para Karen ajudá-lo a conseguir um
apartamento. Clóvis fica animado com
o panfleto do bar de Tadeu, com a foto
de Gabi. Paula e Bento saem juntos.
Regina fala sobre Murilo para Vinícius.
Paula fica encantada com Bento e
eles se beijam. Beatriz tenta apoiar
Teresa. Beatriz arma para Inês flagrar
Alice com Evandro. Murilo vai à barraca de Regina e ela fica incomodada.
Inês fica em choque ao ver Alice no
apartamento de Evandro.
Quinta-feira – Evandro expulsa
Inês de seu apartamento. Alice vai
embora e Evandro fica abalado. Murilo
não gosta quando Valdecir o atende
no lugar de Regina. Bento fala sobre
Paula com entusiasmo para Vinícius.
Guto revela a Fred seu plano para
conquistar Laís. Beatriz conta a Inês
que armou para ela encontrar Alice
com Evandro. Murilo tenta se aproximar de Regina novamente e ela fica

cismada. Luís Fernando manda Clóvis distribuir seus panfletos nos albergues de Copacabana. Norberto
fica encantado com Valeska. Carlos
Alberto avisa a Diogo que ele vai
participar de um campeonato
interclubes. Beatriz não consegue
falar com Diogo e fica frustrada. Inês
discute com Alice e a expulsa de
casa. Consuelo vê Guto tentar se
aproximar de Laís e fica furiosa.
Murilo conversa com Regina. Teresa agradece o apoio de Rafael e
Wilma. Pedro reclama com Beatriz
de ter levado uma bronca de Evandro.
Evandro repreende Murilo e confirma que Alice não mentiu para ele.
Diogo vê Pedro sair do apartamento
de Beatriz e fica irritado. Olga vai à
barraca de Regina e ela fica incomodada. Wolnei arma uma confusão na
praia, Olga fica nervosa e ofende
Regina. Vinícius se oferece para
ajudar Inês e ela fica emocionada.
Sexta-feira – Inês confunde a
gentileza de Vinícius e fica mais
calma. Helô leva Alice para seu
apartamento. Norberto manda Clóvis sair do apartamento para o jantar com Valeska. Regina conta a
Vinícius que Murilo foi conversar
com ela. Beatriz revela a Evandro
seu plano contra Inês. Vinícius arma
uma emboscada com Regina para
Murilo, mas o advogado não sabe
que se trata de seu irmão. Evandro
tenta fazer com que Beatriz afaste
Inês de sua empresa. Inês faz uma
pesquisa sobre Vinícius na internet.
Karen vende um apartamento e fica
radiante. Tadeu olha com interesse
para Gabi. Bento não consegue ir à
casa de Paula e fica chateado.
Alice machuca o rosto em uma discussão na rua. Ivan apresenta
Cecília para Rafael. Guto entra no
colégio de Laís e a surpreende. Luís
Fernando consegue ficar com o
carro de Karen e comemora. Inês
compra um presente para Vinícius.
Gerente da loja desiste de empregar Alice ao vê-la com o curativo no
rosto. Cilene reclama de Ivete para
Valeska. Beatriz não consegue
falar com Diogo e decide procurálo no clube. Murilo volta para falar
com Regina.
Sábado – Regina finge aceitar
o trabalho de Murilo. Diogo provoca
Beatriz na presença da noiva. Alice
procura emprego em um salão de
beleza. Evandro e Murilo tentam falar
com Alice. Rafael sai com Cecília,
mas pensa em Laís. Guto manda
flores para Laís e sua família fica
animada. Olga fala mal de Regina
para Murilo. Alice começa a
trabalhar com garçonete no bar de
Cadelão. Paula explica o plano de
Vinícius e Regina para Bento. Dora
não gosta quando Diogo informa
que convidou Beatriz para a festa
de noivado. Beatriz confidencia a
Inês que ajuda a família de Cristóvão por se sentir culpada. Regina
vê Murilo se aproximar e pede para
Júlia e Dora irem embora. Rafael
encontra Helô na rua e estranha o
seu comportamento. Regina marca
um encontro com Murilo. Inês tenta
agradar Vinícius. Anete implica com
Alice. Os turistas levados por Luís
Fernando se insinuam para Gabi e
Tadeu fica furioso. Vinícius fica em
choque ao descobrir a verdade
sobre Murilo.
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Notas de Televisão
Esquema antigo
Com o fim do “Notícias da
Manhã”, o “Jornal do SBT”, com
Karyn Bravo e Hermano
Henning, além da edição inédita no final da noite, está sendo reprisado outras três vezes. Vai na sequência, das
quatro da madrugada até sete
da manhã.
Apertem os cintos
O fato de a Globo ter adiado
”pra sabe Deus quando” a
estreia da nova temporada de
”Pé na Cova” irritou profundamente o seu titular, Miguel
Falabella. Ele não esconde seu
descontentamento de ninguém, a ponto de até ameaçar
deixar a emissora.
Sem restrições
A direção da Rede TV! tem
utilizado um argumento que
poderá ser infalível para conseguir os direitos de transmissão das principais competições do vôlei brasileiro.
Todas as equipes serão chamadas pelos nomes dos seus
patrocinadores. Não haverá
nenhuma restrição quanto a
isso.
Boutike

Andréa Beltrão (foto de
João Miguel Júnior), intérprete
de Sueli, faz pose em um dos
novos cenários da série “Ta-

pas & Beijos” que voltou ao ar na
semana passada, pela Globo. É
o brechó “Boutike”, que ela inaugura com Fátima, vivida por
Fernanda Torres, nesta última
temporada do programa.
Bola da vez
No SBT há uma empolgação
tão grande com os índices
registrados pela reprise de
“Carrossel”, que já existe uma
ideia na emissora de transformar esta produção infantil em
uma espécie de “Chaves”. Destinar a ela um espaço “eterno” na
programação, com reprises de
tempos em tempos ou até mesmo agilizar uma “Parte 2”, “Parte
3”...
Programa só dela

Mariana Godoy (foto) não irá
compor com Celso Zucatelli e
Edu Guedes a equipe do novo
programa das manhãs na Rede
TV!. Na verdade, Mariana se dedica inteiramente à montagem
do dela, um “talk show”
jornalístico, com estreia confirmada para o começo de maio.
Data marcada
Tom Cavalcante e o elenco
continuam “mandando bala” nas
gravações do “Partiu Shopping”,
para o canal pago Multishow.
Depois de alguma turbulência
no começo, agora os trabalhos

seguem num ritmo bem mais
tranquilo. Estreia confirmada
para 15 de junho, com apresentações diárias.
Correções
A Globo realizou um grupo
de discussão de “Babilônia”,
para apurar rapidamente
quais os problemas da novela, que tem sérias dificuldades para decolar na preferência do público. A partir dele, é
de se esperar providências
para colocar nos trilhos um
trabalho anunciado em prosa
e verso como parte das comemorações dos 50 anos da
emissora.
Pitstop
Carolina Dieckmann, já reservada para um dos principais papéis de “Favela Chic”,
novela
que
substituirá
“Babilônia”, está cotada ainda para uma participação especial na atual “Malhação”.
Negociação em curso.
Agradou
Luciano Faccioli participou
da cobertura das manifestações contra corrupção como
convidado especial na Rede
TV!. E seu trabalho fez nascer
e crescer uma paquera intensa entre as partes. Existe o
desejo da emissora em ter
Luciano à frente de um novo
programa no começo das
manhãs ou final de tarde.
Reuniões já estão ocorrendo
e tudo caminha para um acerto em definitivo.
Assunto proibido
Atende pelo nome de Xuxa
o assunto que nenhum diretor
da TV Record prefere comentar, mesmo quando chamado
a se manifestar. Embora não
se admita, existe, sim, uma
orientação de cima, para que
nada seja dito até que o programa dela acabe por ganhar
forma e cores. A verdade é

que a própria Xuxa e sua equipe estão encarregadas de realizar o trabalho de implantação do programa.
Está escalada
Aos que já estavam desconfiados com sua ausência
de tanto tempo, Alinne Moraes
já tem acertado o seu retorno
às novelas da Globo. Ela teve
a sua escalação confirmada
em “A l ém d o Tem po” , de
Elisabeth Jhin, na fila das 19
horas.
Desencanada

Em “Os Dez Mandamentos”, novela da TV Record, a
atriz Juliana Didone (foto de
Michel Ângelo) teve seus “cabelos” cortados por Yunet, vivida por Adriana Garambone.
Na verdade, era apenas uma
peruca. Mas se tivesse que
cortar de verdade, Juliana disse que teria feito, sem problemas...
Indicados
O diretor Rogério Gomes
já tem em suas mãos uma
lista com os nomes dos atores indicados para o elenco
de “Velho Chico”. Trata-se da
próxima novela de Benedito
Ruy Barbosa, que será exibida pela Rede Globo, na faixa
das 18 horas, em 2016. Benedito, que continua enchendo
os olhos da emissora, com a
reprise de “O Rei do Gado”.

Bate Rebate
• A teledramaturgia da Globo não pensa em retornar com
adaptações na faixa das 23
horas. Parou no “Rebu”. Daqui
em diante, a intenção é investir
em textos inéditos.
• O “E-Games”, novo programa da Rede TV!, com apresentação de Cláudia Carla, será
exibido aos sábados, e não
mais aos domingos. Estreia
dia 9 de maio, às 18h30.
• A Globo fixou como “Totalmente Demais” o título da próxima novela de Rosane
Svartman e Paulo Halm, na fila
das 19 horas. Marina Ruy Barbosa será protagonista.
• Diretores da Record vêm
conversando com Fábio
Porchat. Estão consultando a
possibilidade de ele vir a apresentar um “talk show” nos finais de noite da emissora.

• SBT está confirmando
para julho a estreia da novela
“Cúmplices de um resgate”.
As gravações, sob a liderança
de Reynaldo Boury, já se encontram bem adiantadas.
• Elina de Souza, que fez a
Neidinha na novela “Em Família”, da Globo, fechou com a
Record. Ela estará no elenco
de “Escrava Mãe”, substituta
de “Os Dez Mandamentos”.
• O diretor Cacá Marcondes já iniciou os preparativos
da nova edição do concurso
Miss São Paulo, previsto para
maio, no Anhembi. Transmissão pela TV Bandeirantes.
• Sob o comando de Maurício Farias, foi gravado na semana passada o musical de
abertura do novo “Zorra Total”,
com participação de todo o
elenco. Estreia em maio.

