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ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30) - Últimos Capítulos

• A Globo está fazendo cres-
cer a sua programação
jornalística. Em breve, novida-
des podem ser anunciadas,
uma especialmente para o final
de tarde.

• O chef Dalton Rangel es-
treou o quadro “Caçador de Re-
ceitas” no “Hoje em Dia”, da
Record. Busca receitas curio-
sas, que fazem sucesso em
bairros.

• Foram superficiais e qua-
se imperceptíveis as mudan-
ças em “Babilônia”. A novela da
Globo continua muito ruim e
logo não vai dar tempo pra mais
nada.

• As gravações de “Cúmpli-
ces de um resgate”, substituta
de “Chiquititas” no SBT, agora
ocorrem em dois estúdios. A
novela tem estreia prevista para
julho.

• A Record, que tinha dúvi-
das a respeito, resolveu apos-
tar em uma próxima “Fazenda”.

Com a produção terceirizada
e exibição no último trimestre
do ano.

• O ator Márcio Garcia, ago-
ra sem contrato com a Globo,
pode acertar seu retorno à
Record. Um nome que a dire-
ção da emissora enxerga com
simpatia.

• A atleta Maurren Maggi,
que encerrará a carreira este
ano, fechou contrato com a
Globo. Será um dos nomes
na cobertura da Olimpíada do
Rio em 2016.

• Uma produtora de Los
Angeles deverá finalizar a cena
de abertura do Mar Vermelho,
uma das mais difíceis da no-
vela “Os Dez Mandamentos”,
da Record.

• O novo “Zorra Total” da
Globo, que estreia em maio,
deve seguir a mesma pegada
do “Tá no Ar”, com irreverência
e ousadia. Até no tema de aber-
tura.

Último a saber
A direção da Rede TV! tem

todo o direito de mexer na sua
programação e buscar aquilo
que pode ser melhor para ela.
Isso é indiscutível. A reclama-
ção de alguns é que essas
mudanças são sempre
comunicadas pela imprensa.
O último caso diz respeito ao
novo programa das manhãs,
com apresentação da Mariana
Leão, Celso Zucatelli e Edu
Guedes. Ele irá ocupar os ho-
rários do João Kleber e “Bola
Dividida”, que só souberam dis-
so através dos sites e jornais.

Vem aí
Uma das novidades do

“Domingão do Faustão”, nes-
ses próximos tempos, será o
lançamento de um quadro que
irá escolher um novo galã das
novelas da TV Globo. Tudo pro-
duzido em acordo com o setor
de Teledramaturgia da emis-
sora. O vencedor terá, entre
outros prêmios, sua escalação
garantida em uma próxima no-
vela global.

A mulher do próximo

Brendha Haddad (foto de
Marco Antonio Gimenez) se
prepara para gravar suas pri-
meiras cenas na novela “Os
Dez Mandamentos”, da
Record, que serão mostradas
a partir da terceira fase. Ela fará
Inês, a mulher de Eleazar
(Bernardo Velasco), e será as-

sediada por Nadabe (Marco An-
tônio Gimenez).

Super Faixa
O “Show do Esporte” da Rede

TV!, em vias de estrear em maio,
nas tardes de sábado, será leva-
do ao ar sob o título de “Super
Faixa”. Já estão assegurados
direitos para transmissões de
voleibol e do Campeonato Bra-
sileiro da Série “B”. A princípio,
um programa de games tam-
bém fará parte desse pacote.

Próxima da Band
A Bandeirantes decidiu man-

ter a sua faixa de novela, consi-
derando os bons resultados
apresentados por “Mil e uma
Noites”. A sua audiência está
atendendo a expectativa. Depois
dela virá “Fatmagul'un Suçu Ne”,
outra produção turca, exibida
pelo “Kanal D” em 2010.

Gravando
Paula Cohen  iniciou partici-

pação nas gravações da novela
global “I Love Paraisópolis”, vi-
vendo a personagem Rosicler.
Com uma Kombi toda grafitada,
conhecida como “Bonde da
Rosicler”, ela leva turistas pelas
ruas de Paraisópolis para co-
nhecer a segunda maior comu-
nidade de São Paulo A novela irá
estrear dia 11 de maio, na faixa
das 19 horas.

Foi buscar
O jornalismo da Rede TV!

Anuncia que acertou a
contratação do excelente Mauro
Tagliaferri. Com passagens na
Globo e Record, como corres-
pondente em Portugal, ele será
aproveitado como apresentador
e repórter, além de fazer uma
participação importante no pro-
grama da Mariana Godoy. Aliás,
está bem adiantado o trabalho
de montagem do cenário do pro-
grama dela, um “talk show”
jornalístico semanal, que estreia
em maio.

The Cake Show
Entre junho e julho, Buddy

Valastro virá novamente ao Bra-
sil para acelerar o processo de

produção do  programa “The
Cake Show”. O grande mistério
é sobre o dia da semana que
será escolhido para a sua apre-
sentação. Serão 13 programas
nesta primeira temporada. A
Record, inicialmente, anunciou
as noites de quarta-feira, mas
temos por aí o Gugu e, possivel-
mente, a Xuxa. Resta definir onde
vão colocar o Valastro.

Homenagem

No domingo passado, dia
26, o “Esporte Espetacular” ho-
menageou o “Uni-Duni-Tê”, pri-
meiro programa transmitido
pela Globo. Inspirado no norte-
americano “Romper Room”, era
um infantil apresentado por
Fernanda Barbosa Teixeira, a
Tia Fernanda, no cenário de
uma sala de aula, e durou três
anos. A apresentadora do “EE”,
Glenda Kozlowski (foto), até se
caracterizou como Tia Fernanda.
Às onze da manhã, em 26 de
abril de 1965, a TV Globo foi
inaugurada com a exibição do
“Uni-Duni-Tê”.

Galã português
Desembarcou na última se-

mana no Brasil o ator português
Pedro Carvalho, contratado pela
parceria Record e Casablanca
para viver o personagem Miguel,
um dos protagonistas da novela
“Escrava Mãe”. Vem recomen-
dado pelos bons trabalhos lá
realizados. “Beijo do Escorpião”,
entre eles.

Maravilha
A reprise da novela “O Rei do

Gado”, no “Vale a pena ver de
novo”, pela Globo, proporciona
momentos de raras maravilhas.
Como, por exemplo, ver Raul
Cortez cinco minutos em cena,
sem dizer uma única palavra,
prendendo a atenção de todo
mundo, só com algumas rea-
ções faciais e a música “Italia-
na” de fundo. Um show de inter-
pretação.

Perto de contratar
Fabiana Scaranzi (foto) já

aparece com nitidez no radar da
Rede TV!, como nova possibili-
dade para o seu jornalismo, ain-
da neste primeiro semestre. O
nome agrada ao superintenden-
te de Jornalismo e Esporte, Franz
Vacek, que em nenhum momen-
to fez segredo da sua intenção
em ter a apresentadora e repór-
ter na sua equipe. Fabiana tam-
bém recebe aprovação dos só-
cios-proprietários da emissora,
Amilcare Dallevo e Marcelo de
Carvalho.

Estrelas
Sérgio Guizé e Débora Nas-

cimento, atualmente em “Alto As-
tral”, já estão reservados para o
próximo trabalho do  Walcyr Car-
rasco, na faixa das 18 horas da
Globo, com estreia em 2016.
Baseada em uma obra de Voltaire
e ambientada no interior de São
Paulo, a novela terá a direção-
geral de Jorge Fernando.

Segunda-feira  – Marcos
é desmascarado. Laura perde
o controle e briga com Marcos,
que é levado preso. Itália e
César conversam. Afeganistão
pede a união de sua família
para o jantar com Dirce.
Samantha e Pepito participam
do programa de Ana Maria
Braga e competem pelo título
de Rainha ou Rei do funk.

Terça-feira – Laura des-
cobre que Úrsula não é sua
mãe. Dirce vai jantar na casa
de Afeganistão. Bia descobre
que Israel está engordando para
que ela acredite que ele está
apaixonado por ela. Laura co-
loca Úrsula contra a parede e

Segunda-feira  – Pedro ter-
mina o namoro com Júlia e
desabafa com Vicente. Irene diz
a Miguel para não se aproximar
de Lígia. Laila fica indignada
com o fim do romance entre
Júlia e Pedro. Durval provoca
Bernardo sem que Marlene
ouça. Irene conversa com
Carlos, seu chefe, sobre seu
projeto de adotar uma criança.
Vicente exige de Lígia seus di-
reitos como pai de Joaquim.
Esther conversa com Isabel
sobre Miguel e a surpreende.
Branca manipula Graça para
que ela deixe de ter aulas com
Esther. Virgínia repreende
Arthurzinho por ter faltado ao
trabalho para se encontrar com
um amigo. Vicente discute com
Iara. Eriberto consola Júlia.
Pedro fica angustiado ao lado
de Taís. Isabel conta pra Lauro
sobre a conversa que teve com
Esther a respeito de Miguel.
Guida pensa em Elisa. Isabel
convence Miguel a procurar Lí-
gia.

Terça-feira  – Lígia diz a
Miguel para se afastar dela.
Pedro fala para Taís que prefe-
re continuar no Rio de Janeiro.
Elisa tenta consolar Júlia.
Eriberto reclama do comporta-

mento de Marta e ela reage com
impaciência. Marlene briga com
Bernardo por causa de Durval,
mas se arrepende. Lígia afirma
a Irene que não quer mais voltar
com Miguel. Miguel confessa a
Lauro que queria ficar com Lígia.
Miguel visita Felipe antes de sua
operação. Vicente não deixa
Irene falar sobre Lígia. Depois
de uma conversar com Esther,
Miguel decide escrever uma car-
ta para Lígia. Laila discute com
Pedro. Diana é grosseira com
Irene, que fica desconcertada.
Guida observa Aníbal e Soraya
conversando animados. Miguel
pede a Lauro para entregar uma
carta sua para Lígia. Júlia fica
desconfortável na presença de
Pedro. Lígia chora ao ler a carta
de Miguel. Começa a operação
de Miguel.

Quarta-feira  – Esther per-
gunta por que Beatriz e Marlene
escolheram Miguel como doa-
dor. Lígia mostra a Irene a carta
que Miguel escreveu para ela.
Vicente recebe uma multa por
uma infração cometida por
Arthurzinho e fica furioso. Helô
fica perplexa com a atitude de
Marta para solucionar seu pro-
blema com Eriberto. Graça fala
para Esther que não pode mais
estudar e ela fica desconfiada.
Pedro leva um fora de Bernardo.
Vicente não consegue falar com
Arthurzinho e pede para Iara en-
tregar a multa para ele. Eriberto
ouve Marta reclamar dele e fica
magoado. As operações termi-
nam bem e todos ficam alivia-
dos. Taís sente-se mal e Pedro
se apressa em socorrê-la.
Beatriz e Esther trocam experi-
ências sobre seus filhos. Miguel
fica tranquilo ao saber que Felipe
está bem. Lígia decide ir até o

hospital. Júlia vê Pedro acarici-
ando Taís. Lauro fica contraria-
do ao ver a cumplicidade entre
Isabel e Luís. Miguel tem uma
complicação no pós-operatório
e todos ficam assustados. Lígia
chega ao hospital e fica
impactada com a notícia do es-
tado de Miguel.

Quinta-feira – Lígia fica aba-
lada com a situação de Miguel.
Vicente tem um surto ao ouvir a
voz de Lígia na secretária eletrô-
nica e Pedro fica preocupado.
Durval diz que Bernardo é her-
deiro de Miguel e o adolescente
fica irritado. Laila disfarça o im-
pacto com a notícia sobre o es-
tado de Miguel. Diego não con-
segue aceitar a chegada de
Miguel na vida de Felipe. Pedro
fica indiferente com a notícia
sobre a nova operação de Miguel.
Beatriz pede a Júlia para não
contar a Felipe sobre Miguel.
Guida se preocupa com Elisa.
Lígia revela a Pedro que não se
separou de Vicente para ficar
com Miguel. Taís diz a Júlia para
conversar com Pedro sobre
Miguel. Irene não consegue se
entender com Diana. Vicente se
recusa a falar com Pedro sobre
Lígia. Miguel tem mais uma com-
plicação na cirurgia e Lígia fica
muito preocupada. Pedro rece-
be a notícia sobre o estado de
Miguel e fica tenso. Pedro ouve
Lígia se declarar para Miguel.

Sexta-feira – Lígia tenta se
explicar para Pedro e fica arrasa-
da. Irene consola a irmã. Pedro
critica a atitude de Lígia. Diana é
assaltada e Irene vai ajudá-la.
Miguel informa a Lauro que pre-
cisa falar com Lígia. Marlene re-
clama do comportamento de

Bernardo com Durval. Aníbal se
recusa a ajudar Guida para con-
tinuar seu trabalho na casa de
Soraya. Diego visita Miguel. Júlia
faz uma leve crítica à sua vida e
Felipe fica pensativo. Sofia não
gosta quando Esther deixa Luca
tomar sorvete. Pedro e Taís fi-
cam indignados com a forma
com que Iara trata Vicente. Guida
desiste de pedir ajuda a Aníbal.
Luca passa mal por causa do
sorvete e Esther fica chateada.
Eriberto confessa a Júlia que
está pensando em se separar
de Marta. Lígia vai à casa de
Vicente, mas é insultada por
Pedro.

Sábado  – Pedro expulsa Lí-
gia de sua casa e acaba discu-
tindo com Vicente. Durval se faz
de vítima para Marlene e
Bernardo fica furioso. Irene ques-
tiona Lígia sobre seus sentimen-
tos por Miguel. Pedro destrata
Bernardo e ele vai embora irrita-
do. Marta pensa em apresentar
um de seus clientes a Eriberto
para se tornarem amigos. Bran-
ca discute com Luís por causa
de Esther. Isabel discute com
Lauro antes da estreia de seu
programa de rádio. Luís tem uma
conversa séria com Esther. Mar-
ta obriga Eriberto a ir ao jantar
com um casal de clientes dela.
Laila suspeita que exista um cli-
ma entre Júlia e Felipe. Miguel
fica abatido ao saber que Lígia
não quer falar com ele. Carmem,
mãe de Diana, procura Irene.
Vicente se impõe diante de
Arthurzinho e pede ajuda a Pedro
para reconquistar a vida que
deixou de lado. Lígia e Irene de-
cidem viajar. Taís flagra uma dis-
cussão entre Pedro e Bernardo.

exige saber quem é sua mãe.
Laura vai atrás da sua mãe
verdadeira. Samantha, Adriana
e Tina recebem uma visita ines-
perada. 

Quarta-feira  – Laura e sua
mãe verdadeira ficam cara a
cara e a jornalista fica sabendo
toda a história do passado.
Marcos planeja fugir da prisão.
Dirce descobre que está mor-
ta. Suzana descobre o que de
fato aconteceu com Oscar.
Pepito descobre a identidade
de Davi e fica chocado com a
verdade.

Quinta a Sábado  – A
emissora não forneceu o resu-
mo dos capítulos.

Laura e sua mãe verdadeira ficam cara a cara e a jornalista fica
sabendo toda a história do passado.

Taís flagra uma discussão en-
tre Pedro e Bernardo.

Segunda-feira - Lobão pro-
voca Gael depois da decisão do
juiz e o lutador fica arrasado.
Cobra tenta consolar Karina.
Joaquina fala sobre a luvinha
para Karina e ela estranha o in-
teresse de Lobão. Wallace faz
uma reserva no restaurante chi-
que que não quis atender ele e
Sol. Lobão flagra Karina e Pedro
vasculhando sua casa. Roberta
pede a Marcelo para morar com
ela. Wallace reúne os vizinhos
para levar ao restaurante. Gael
pede a Bianca para ajudá-lo a ver
Karina. Lobão manda Luiz e
Diego darem um susto em
Pedro. Dandara questiona
Bianca sobre Gael e desconfia
da resposta que recebe. O ge-
rente do restaurante tenta expul-
sar Wallace e seus vizinhos. Gael
vê Luiz e Diego atacarem Pedro.

Terça-feira  - Gael defende
Pedro, sem estragar o seu dis-
farce. Sol e Mari cantam no res-
taurante e os clientes aprovam.
Lobão repreende Luiz e Diego.
Karina estranha que Pedro te-
nha se atrasado para encontrá-
la. Dandara faz uma cena de ci-
úmes e Gael troca olhares com
Bianca. Pedro tenta fazer Karina
desistir de bisbilhotar Lobão e
sugere que ela dê a luvinha para
Duca. Pedro não conta a Karina
por que não apareceu na Khan e
Lobão fica satisfeito. Duca reco-
nhece a luvinha de Alan. Todos
na Ribalta desistem de ir ao show
de João por causa do Warriors.
Duca pede a Joaquina para levá-
lo ao local onde encontrou a luvi-
nha que era de Alan. Jade avisa
a Cobra que não irá vê-lo lutar.
Gael repreende Duca por se atra-
sar para o treino. Cobra ouve
Lobão mandar Luiz machucar
Duca no Warriors.

Quarta-feira  - Cobra fica pre-
ocupado com a ordem que
Lobão dá para Luiz. Duca recla-

ma por Gael querer que ele
aceite a ajuda de Heideguer.
Lucrécia tenta convencer Jade
a ir para o Warriors. Pedro im-
plora a Karina para desistir de
sua luta. Cobra comenta com
Jade que pode impedir que
algo de ruim aconteça no
Warriors. João fica triste com a
ausência de Bianca em seu
show. Vicki aparece para ver o
show de João e ele fica nervo-
so. Cobra decide informar a
Gael que Lobão instruiu Luiz a
machucar Duca. Bárbara re-
preende Wallace pelo excesso
de confiança para a sua luta.
Vicki canta uma música para
João e depois o beija na frente
de todos no Aquazen. Bianca e
Duca estranham o sumiço de
Gael. Gael aparece para Luiz
com seu disfarce e deixa o lu-
tador assustado.

Quinta-feira  - Gael prende
Luiz dentro do carro.  Disfarça-
do, Gael se aproxima de Karina
e dá dicas sobre a adversária
da filha. Luiz não aparece para
lutar e Lobão fica furioso. João
torce pela derrota de Duca.
Outro lutador sobe ao ringue
para lutar com Duca. Cobra
vence sua luta e Heideguer fica
animado. Gael conta a Cobra o
que aconteceu com Luiz.
Wallace perde a luta por no-
caute e Sol fica arrasada.
Heideguer coloca um
microtransmissor em Lobão.
Cobra tenta dar uma dica a
Karina sobre sua luta e Lobão
fica irritado. Dandara se de-
sespera ao ver a adversária de
Karina. Gael corre para perto
do ringue ao ver a filha apanhar
de Ronda.

Sexta-feira  - Lobão contra-
ria as orientações que Gael dá
para Karina. João não gosta de
ver Duca consolar Bianca. Gael
pede a Lobão para acabar com
a luta de sua filha. Dandara
passa mal durante a luta de
Karina. Karina se machuca e
Gael corre para ajudar a filha.
Lobão não deixa Gael se apro-
ximar de Karina. Wallace se
entristece ao saber que seus
vizinhos viram sua derrota. Gael
se preocupa com o desmaio
de Dandara. Karina volta para
casa com a perna engessada.
Lucrécia recebe flores de
Heideguer e Edgard fica
enciumado. Wallace é expulso
da Khan e perde seu patrocí-
nio. Gael garante a Dandara
que não tentará visitar Karina.
Lucrécia discute com Edgard.
Gael vai à casa de Lobão dis-
farçado.

Gael se preocupa com o desmaio
de Dandara.


