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Felipe avisa a Júlia do nascimento do filho de Pedro.

Segunda-feira – Pedro
mente para Taís quando ela
flagra uma conversa dele com
Bernardo, em que o adolescente o critica por ter aberto
mão de seu amor por Júlia.
Isabel estreia seu programa de
rádio com sucesso e Luís e
Esther comemoram. Eriberto se
entende com Renan e Marta
vibra. Júlia presenteia Felipe.
Miguel sai do hospital e Taís o
visita em sua nova casa. Júlia
combina com Esther de ver
Miguel, e Laila e Luís ficam chateados. Taís encontra Marina e
conta o que aconteceu com
Miguel. Júlia incentiva Felipe a
falar com Miguel. Lígia pensa
em procurar o pai de seu filho.
Marina vai à casa de Miguel.
Terça-feira – Marina marca

um encontro com Miguel. Lígia
decide conversar com Vicente
antes de ver Miguel. Irene conversa com Isabel sobre Diana.
Miguel vê Lígia e Vicente juntos.
Marina comenta com Taís que
pensa em ficar com Miguel.
Miguel acredita que Lígia reatou
com Vicente. Bernardo pede ajuda a Júlia. Pedro enfrenta Iara
para defender Vicente. Luca e
Sofia questionam Luís sobre a
discussão entre Branca e Esther.
Miguel e Marina se preparam
para jantar juntos. Luís pede para
Esther se desculpar com Branca. Lígia chega à casa de Miguel
e o vê beijar Marina.
Quarta-feira – Lígia deixa a
casa de Miguel e exige que Isabel e Irene guardem segredo
sobre seu flagrante. Júlia consegue marcar uma entrevista de
emprego para Bernardo. Irene
tenta conversar com Diana sobre a adoção do filho que ela
espera. Guida consegue um
novo emprego. Laila entrega um
RG falso para Bernardo. Lígia
não gosta dos comentários de
Andréa sobre seu trabalho.
Felipe convida Bernardo para
visitar Miguel. Miguel volta a
palestrar na ONG e Lauro sente
orgulho do amigo. Lígia pede
demissão e surpreende Andréa.
Júlia, Felipe e Bernardo visitam
Miguel. Taís se preocupa com o
desprezo de Pedro em relação a

BABILÔNIA
(GLOBO – 21h00)
Segunda-feira – Beatriz e Inês
trocam farpas. Evandro comprova
que será muito complicado se divorciar de Beatriz. Diogo é pego de
surpresa com a visita de Beatriz ao
clube. Inês conta a Celina que o
exame de balística deu negativo.
Evandro conta para Alice que não
conseguirá o divórcio e ela reage
mal. Vinícius reencontra Anete e
consegue a confissão dela.
Consuelo vai ao antiquário de Teresa comprar um presente para Maria
José. Júlia conta para Joaquim que
Vinícius é o namorado de Regina.
Zélia quer saber por que Joaquim
está chateado. Vinícius mostra o
vídeo para Murilo e ele se desculpa
com o advogado. Inês conta a Celina
que guardou documentos da construtora que incriminam Beatriz. Murilo
vai ao escritório de Teresa contar a
verdade sobre o ocorrido com
Vinícius. Teresa confidencia a Flávia que não confia em Beatriz. Diogo
defende Beatriz em conversa com
Paula e Regina. Aderbal recebe o
colar que Consuelo comprou para
Maria José. Zélia conta para Karen
que Luís discutiu com o namorado

de Regina. Luís jura para Karen que
não sabia que Vinícius era o namorado de Regina. Vinícius conta para
Regina que conseguiu provar a sua
inocência. Regina fica chateada ao
descobrir que Vinícius teve a ajuda
de Inês para encontrar Anete. Alice
diz a Evandro que ficará ao seu lado.
Ivan se desentende com Bento, mas
depois se desculpa com o cunhado.
Beatriz convida Regina para ir à sua
casa e Estela aparece por lá para
confirmar que Inês e Cristóvão eram
amantes.
Terça-feira – Estela confirma a
história de que Inês e Cristóvão tinham um caso. Regina se emociona
ao lembrar do pai. Ivan alerta Diogo
para os riscos que ele corre ao se
envolver com Beatriz. Estela sugere
que Inês e Cristóvão eram cúmplices
e Regina fica magoada. Bento diz a
Vinícius que ele errou ao mentir para
Regina. Estela e Teresa se desentendem por causa de Beatriz. Vinícius
tenta falar com Regina, mas ela não
atende o celular. Inês vai à delegacia
levar provas contra Beatriz. Aderbal
pede que Consuelo não economize
no jantar oferecido para Beatriz. Laís
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Miguel. Marlene encontra o RG
falsificado de Bernardo.
Quinta-feira – Marlene pede
para Pedro conversar com
Bernardo. Irene é solidária à decisão de Lígia em abandonar o
emprego. Bernardo reclama de
Pedro para Júlia. Esther e Branca
trocam sorrisos na frente de Luca.
Luís e Laila discutem por causa
de Bernardo. Pedro se desentende com Júlia e Felipe tenta
defendê-la. Todos os irmãos brigam e vão embora da casa de
Bernardo. Júlia reclama da falta
de lembranças com os irmãos e
sugere uma ida de todos a um
parque de diversões. Lígia fica
comovida com o pedido de Júlia
e permite que Joaquim acompanhe a irmã. Bernardo, Laila e Luís
se juntam a Júlia, Felipe e Joaquim. Pedro é o último a chegar
ao parque e troca olhares emocionados com Júlia.
Sexta-feira – Júlia mostra
para Lígia suas fotos com os
irmãos no parque de diversões.
Lígia pensa em escrever um livro sobre a vida dos irmãos de
Joaquim. Pedro afirma a Marina
que quer ser um bom pai. Soraya
convida Aníbal para jantar. Marta
descobre que Guida está trabalhando em uma empresa que
lhe presta serviços. Iara pede
para Arthurzinho lhe pagar um

tratamento. Pedro e Taís intimam
Vicente a sair com eles. Diana
se recusa a falar com Irene, que
se oferece a ajudar na criação
da criança. Marina tenta falar com
Miguel sobre Lígia, mas ele
desconversa. Soraya esquece o
jantar com Aníbal. Vicente fica
encantado com a voz de Luísa.
Guida é despedida de seu novo
emprego. Lígia lamenta o fim de
seu casamento com Vicente.
Luísa decide procurar Vicente.
Sábado – Vicente começa a
produzir a música de Luísa. Miguel
consegue retomar o patrocínio
para a ONG. Lígia tem uma reunião com Laila, Luís, Júlia, Felipe
e Isabel para falar sobre o livro
que pretende escrever. Virgínia
orienta Arthurzinho a colocar o
pagamento do tratamento de Iara
em sua conta conjunta. Taís observa Pedro se desfazer de seu
escritório por causa do bebê.
Felipe convence Júlia a aceitar
um trabalho. O bebê de Taís nasce e Pedro se emociona. Felipe
e Júlia ouvem o discurso de
Miguel no congresso e ficam fascinados. Lígia volta a morar em
sua antiga casa. Felipe avisa a
Júlia do nascimento do filho de
Pedro. Marina tenta convencer
Miguel a se entender com Pedro.
Júlia decide visitar o filho de Taís
e Pedro. Miguel procura Pedro.

mente para Sandrinha ao afirmar que
não sente falta de Rafael. Consuelo
e Xavier se desentendem e ele se
demite. Regina e Carlos Alberto levam Júlia para o hospital. Diogo pede
Gabi em casamento. Aderbal promete para Susana que vai encontrar
uma maneira de se encontrar com
ela. Vinícius lamenta com Paula que
Regina ainda esteja chateada com
ele. Consuelo se desculpa com Xavier
e oferece um aumento de salário para
ele voltar ao trabalho. Evandro diz
para Beatriz que ela se arrependerá
por não conceder o divórcio. Murilo
abre o coração para Olga e pede a
ajuda de Vinícius para mudar de vida.
Luís confidencia para Norberto que
ama Karen e Regina e que não sabe
o que fazer. Laís fala com Maria José
que não se sente à vontade com
Guto. Aderbal pede que Consuelo e
Maria José usem joias no jantar oferecido para Beatriz. Aderbal recebe
Beatriz e Guto em sua casa.
Quarta-feira – Guto pede Laís
em namoro. Norberto diz a Luís que
ele não pode querer ficar com Karen
e Regina. Karen sofre ao ver Luís tão
calado e indeciso. Diogo surpreende
a família ao comunicar que vai se
casar em breve. Beatriz conversa
com a família de Aderbal e se defende
das acusações sofridas por ela.
Evandro fica tenso por não poder se

divorciar de Beatriz, mas recebe o
apoio de Alice. Paula conversa com
Ivan e diz que ele está com ciúmes de
Bento. Fred diz para Carlos que ele
precisa arrumar uma namorada e
sugere que seja Regina. Maria José
fica nervosa durante o jantar e arrebenta o seu colar. Evandro convida
Alice para ir a Paris. Aderbal comenta
com Consuelo que a Souza Rangel
talvez não tenha dinheiro para ser
sua parceira nos negócios. Alice
conta para Inês que Evandro está
inconformado em permanecer casado com Beatriz. Guto e Beatriz debocham da família de Laís. Guto diz que
não quer compromisso com Laís e
Beatriz se preocupa. Ivan diz a Diogo
que ele se casará às pressas para
fugir de Beatriz. No antiquário de
Estela, Beatriz descobre que a joia de
Maria José é valiosa. Bento se incomoda com o consumismo de Paula.
Beatriz diz a Pedro que está confiante em fazer bons negócios com
Aderbal. Norberto leva um bolo para
Júlia. Norberto fica agitado ao ver
Valeska. Beatriz vai à casa de Inês
para contar que foi inocentada. Inês
vai à casa de Regina e diz que vai
ajudá-la a reabrir o inquérito sobre a
morte de Cristóvão.
Quinta a Sábado – A emissora
não forneceu o resumo dos capítulos.
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Globo no Nepal
A alta direção da TV Globo
destacou o trabalho do pessoal do “Planeta Extremo” no
Nepal, país arrasado por um
terremoto na semana passada, que matou mais de quatro
mil pessoas. Os elogios foram principalmente para a agilidade da equipe comandada
por Carol Barcellos e Clayton
Conservani, em um verdadeiro cenário de guerra. De acordo com um dos integrantes da
equipe, o cheiro no ar de corpos em decomposição era
indescritível em algumas localidades.
Passo errado
Assistindo aos primeiros
programas e analisando seus
resultados, possível chegar a
algumas conclusões: Dan
Stulbach foi um mal para o
“CQC” da Bandeirantes. E o
“CQC” poderá ser um grande
mal na carreira do Dan
Stulbach. Foi ruim para os dois
lados.
Até no banheiro

Bruna Marquezine (foto)
praticamente monopolizou as
atenções na festa da novela
global “I Love Paraisópolis” na
semana passada, em São
Paulo. Em determinado momento, quase não dava mais
para andar. Ela sofreu marcação cerrada da imprensa, fotógrafo e fãs desde sua chegada. Só para se ter uma ideia,
Bruna deu entrevistas até no
banheiro.
Dupla improvável
José Luiz Datena e Marcelo
Rezende dividiram um jantar,
na semana passada, em um
restaurante japonês do

Shopping Iguatemi, em São Paulo. O saquê do encontro ou o
encontro do saquê terminou com
algumas conclusões: ou os dois
compram a Bandeirantes ou a
Record ou vão pra Globo. Ou
podem optar por nenhuma das
alternativas.
Belo time
A Record já definiu Renato
Modesto como titular na adaptação de “Josué e A Terra Prometida”, próxima novela bíblica da
emissora. E o canal acaba de
fechar também belo time de colaboradores, através das
contratações de Aimar Labaki,
Ecila Pedroso, Marcos Lazarini e
Jaqueline Vargas. Todos muito
bons e experientes.
Só na televisão
Fernanda Rodrigues deu
uma pausa na temporada da
peça teatral “Tô Grávida”, para
se dedicar somente à televisão,
com a novela “Sete Vidas”, na
Globo, e “Fazendo a festa”, no
canal pago GNT, da Globosat.
Nenhuma novidade
Na Bandeirantes, nenhuma
novidade ainda sobre o caso
Rafinha Bastos. O “Agora é Tarde” acabou e ele, como contratado da casa, permanece à disposição, sem receber até agora
qualquer orientação sobre um
próximo trabalho.
Como vai ser?
“Chiquititas”, em vez de terminar em junho, segue até agosto. Isto está certo, como está
certo que, durante dez dias, seus
últimos capítulos serão exibidos
com os primeiros de “Cúmplices de um resgate”, naquela
amarração conhecida do SBT. O
problema é que já tem a reprise
de “Carrossel”. E se assim for,
serão três novelas em sequência
no ar.
Mudança
A personagem Beatriz, vivida
por Glória Pires na novela global
“Babilônia”, vai passar por uma
mudança de visual na trama. O
trabalho de caracterização está
sendo desenvolvido pelo consultor de estilo Fernando
Torquatto.

Notas de Televisão
Bate Rebate
• A Globo está pensando
muito sobre a próxima atração da sessão “Vale a pena
ver de novo”. Não quer perder,
claro, tudo o que foi conquistado com “O Rei do Gado”.
• A Bandeirantes, está
anunciando a realização do
“Miss São Paulo” para o próximo dia 16, no Anhembi. Apresentação de Renata Fan e reportagens de Lígia Mendes.
• O humorístico “Zorra”
retorna ao ar neste sábado,
dia 9, na telinha da Globo.
Com novo nome e completamente reformulado, o programa terá cerca de 20 esquetes.
• A Record e a Casablanca
iniciam na segunda quinzena
deste mês as gravações de
“Escrava Mãe”. A novela será
inteiramente captada com
ultradefinição de imagem.
• Todos os familiares de

Mário Lúcio Vaz, profissional que teve grande trajetória na Globo, estão deixando
a emissora. A maior parte
trabalhará com a Xuxa na
Record.
• A exemplo da temporada passada, o global “Fantástico” irá apresentar uma
nova série de programas
com Michel Teló. E o conteúdo será bem semelhante ao
anterior.
• A onda de demitir funcionários na Bandeirantes virou
brincadeira. Falam que até o
elenco da novela turca exibida
pela emissora corre risco de
ser mandado embora.
• A Globo avalia que ocorreu um grande acerto ao juntar Otaviano Costa e Monica
Iozzi no “Vídeo Show”, pois a
dupla agrega os mais diferentes segmentos de público.

Segunda-feira – Mari conta
como ela e Danda foram parar
em Nova York, vindas de
Paraisópolis. Soraya demonstra
a Júnior seu desprezo pela favela. Deodora avisa a Lilica que
comprará a roupa de balé da filha.
Danda se envolve em uma confusão no bar onde ela e Mari trabalham e as duas acabam demitidas. Mari se desespera com as
prestações da casa que comprou para Eva. Grego afirma a
Mari que nunca esqueceu o namoro dos dois. Margot diz a Benjamin que o Projeto Paraisópolis
precisa de alterações. Gabo avisa a Raul que Benjamin não pode
saber que a obra do Projeto
Paraisópolis será superfaturada.
Benjamin conta a Tinoca sua relação com a mãe Soraya. Grego
e Benjamin se olham de forma
hostil. Mari e Danda discutem com
Rosicler. Mari joga um balde de
tinta em Benjamin.
Terça-feira – Mari e Benjamin se olham com admiração.
Grego tenta beijar Mari. Danda
picha o carro de Lindomar.
Ximena acusa Mari de estar perseguindo Grego. Soraya e Margot
trocam insultos por causa de
Benjamin. Lindalva finge que
está em boa situação financeira
e envia uma foto para Mari. Eva e
Jurandir brigam. Mari consegue
um trabalho como faxineira na
Pilartex. Gabo se sente ameaçado quando Benjamin afirma que
irá procurar outro investidor para
o projeto Paraisópolis. Sem querer, Mari espirra um produto de
limpeza no rosto de Benjamin.
Quarta-feira – Mari e Benjamin ficam presos no elevador da
Pilartex. Raul mostra a Gabo um
vídeo com informações sobre
Paraisópolis. Mari e Benjamin
se aproximam. Benjamin entrega seu cartão para Mari e pede
que ela o procure quando for a
Nova York. Danda briga com
Silvéria, que se recusa a pagar a
indenização da ex-funcionária
por ter danificado o carro do filho.
Mari e Benjamin se beijam. Mari
é despedida ao aparecer com o
uniforme rasgado por causa do
acidente no elevador. Mari encontra o passaporte de Benjamin e o procura no aeroporto.
Mari decide ir para os Estados

Unidos e Danda pergunta se
ela está interessada em Benjamin.
Quinta-feira – Danda afirma a Mari que irá com ela para
os Estados Unidos. Grego avisa a Timbó que Mari não pode
saber que foi ele quem comprou sua casa. Eva se preocupa ao saber da viagem de
Danda e Mari para o exterior.
Mari e Benjamin recordam que
se conheceram quando crianças. Soraya avisa a Júnior que
vai para Nova York ver Benjamin e manda o empregado
cuidar dos filhos. Raul avisa a
Gabo que Grego recusou sua
oferta. Margot nota que Benjamin está distante. Gabo entrega um pendrive para Soraya
levar para Nova York. Mari e
Danda perdem suas bolsas
ao chegar em Nova York.
Sexta-feira – Robélio e
Tairine pegam o dinheiro e os
passaportes de Mari e Danda.
Benjamin comenta com Margot
que acha estranho Soraya ter
se casado com o tio. Soraya
grava o vídeo de Benjamin e
Mari no notebook do filho e
apaga o arquivo do projeto de
Paraisópolis. Benjamin não
gosta de ver a mãe em sua
casa. Grego manda Timbó pintar a casa que era de Mari e
colocar à venda. Soraya tenta
convencer Benjamin a voltar
para o Brasil e trabalhar na
Pilartex. Mari e Danda perseguem Tairine em busca de suas
bolsas. Durante a apresentação do projeto para possíveis
investidores, Benjamin acaba
exibindo o vídeo que Soraya
infiltrou em seu notebook. Mari
percebe que o filho de Tairine
está em perigo.
Sábado – Mari salva o filho
de Tairine. Mari exige que
Tairine devolva as bolsas e o
passaporte, mas a moça cobra dois mil dólares para devolver seus pertences. Benjamin acusa a mãe de ter sabotado seu computador, mas
Soraya tenta culpar Margot.
Gabo ofende Raul por não conseguir fazer com que Grego
aceitasse sua proposta. Júnior
mente para Gabo, dizendo que
Soraya não deixou dinheiro para
as despesas da casa. Tairine
diz a Mari que conseguirá um
emprego para ela e Danda.
Margot expulsa Benjamin de
sua casa. Mari e Danda descobrem que o emprego que
Tairine lhes arrumou é em um
cabaré.

