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I LOVE PARAISÓPOLIS
(GLOBO – 19h30)

• Mariozinho Vaz traba-
lha diuturnamente no novo
programa da Xuxa na
Record. Uma parte impor-
tante do RecNov foi alocada
para sua produção.

• O “Bem Estar” veio e,
sem maior alarde ou
paparicagem, soube ocupar
o seu lugar na grade da
Rede Globo. Ao ponto de se
tornar indispensável.

• A Endemol procura um
estúdio em São Paulo para
as gravações do “Cake
Boss”, o programa de Buddy
Valastro, que será exibido
pela TV Record.

• Um especial do progra-
ma “A Liga”, produzido a
quatro mãos, e intitulado
“Cárceres”, continua no ar-
quivo da Bandeirantes, es-
perando pela exibição.

• “A Praça é Nossa” co-

memorou 28 anos de exi-
bição no SBT. E o elenco
aproveitou para homena-
gear, merecidamente,
Car los Alberto de
Nóbrega.

• Drica Moraes substi-
tui Deborah Secco em
“Verdades Secretas”, pró-
xima das onze da noite,
na Globo. Foi surpresa,
muitos esperavam outro
nome.

• O diretor Ivan Zetel
tem tudo acertado para dar
início às gravações de “Es-
crava Mãe”, a próxima no-
vela da Record. O elenco
já está mobilizado.

• Nicole Bahls, mesmo
afastada do “Pânico na
Band”, e iniciando trabalho
novo na TV, com Marlene
Mattos, é uma das mais
lembradas para eventos.

De volta a Bandeirantes?
Na Bandeirantes, está

muito forte o papo sobre o
retorno de Raul Gil, para
reassumir com o seu progra-
ma as tardes de sábado, cu-
riosamente de onde ele saiu,
em maio de 2010, para o
SBT. No entanto, as boas
relações sempre foram eleva-
das e socialmente mantidas
ao longo deste tempo. Em
março passado, alegando se
tratar de uma visita de corte-
sia, o apresentador passou
uma tarde na Band, “para to-
mar um cafezinho” com o
Johnny Saad. E já se sabe
que contrato do Raul com o
SBT está muito próximo do
fim. Vamos aguardar...

Capricho
A novela global “I Love

Paraisópolis” terá 90% das
suas cenas gravadas na ci-
dade cenográfica. Pouca coi-
sa em locações ou estúdios.
A cidade, a maior já
construída no Projac, com
mais de dez mil metros qua-
drados, foi concebida para
essa finalidade. Quem viu o
trabalho de perto, garante que
o diretor de arte Mário
Monteiro se superou.

Alvos
Na TV Cultura, existem

entendimentos que podem
culminar na contratação de
Moacyr Franco. Se tudo cor-
rer como se espera, ele pas-
sará a apresentar um progra-
ma semanal, com música e
humor. Apesar de tantos anos
na “Praça é Nossa”, Moacyr
ainda trabalha por cachê no
SBT. Também na Cultura, o
nome de Arnaldo Jabor é cita-
do para apresentar um “talk
show intelectualizado” nas
noites de terça-feira, ocupan-
do o espaço do “Provoca-

ções”, do Antônio Abujamra,
morto no último dia 28.

Noiva de Ramsés

A atriz Bárbara França (foto
de Munir Chatack) já iniciou
sua participação na novela “Os
Dez Mandamentos”, da Record.
Ela interpreta a personagem
Maya, noiva de  Ramsés, vivido
por Sérgio Marone.

Desenho de grade
Se prevalecer o que se co-

menta atualmente na Rede TV!,
o domingo da emissora terá
uma sequência de programas
com plateia. No caso, “Chega
Mais”, “Encrenca” e o novo pro-
grama de João Kleber, estilo
“Chacrinha”, previsto para a fai-
xa das 21h30.

Pauleira
A nova temporada do

“MasterChef” não está dando
mole para ninguém. Ana Paula
Padrão e os jurados estão gra-
vando cerca de oito horas por
dia nos estúdios da Bandeiran-
tes. A única dificuldade que
eles não têm, é ter que sair
para almoçar.

Equipe
As repórteres Silvia

Damasceno, Cristiane Maga-
lhães e Fabiana Teixeira esta-
rão na equipe do “Melhor pra
Você”, programa de Celso
Zucatelli, Edu Guedes e
Mariana Leão, que estreia em
breve nas manhãs da Rede
TV!. E mais: existe a possibili-

dade da mesma equipe vir a
comandar um programa aos
sábados, uma espécie de “Me-
lhor pra Você Especial”.

Arrasou

Cláudia Raia (foto de João
Miguel Júnior), como a diverti-
da Samantha, arrasou em um
videoclipe de funk exibido em
um dos capítulos da última
semana na novela “Alto As-
tral”, da Globo. Neste dia, o
folhetim anotou mais um recor-
de de audiência.

A busca continua
A direção da Record conti-

nua em busca de um bom pro-
duto para colocar nas tardes
de sábado. A volta de “O Me-
lhor do Brasil” até poderia
acontecer se houvesse um jei-
to de acertar com Márcio
Garcia, mas esta é uma possi-
bilidade que não mais existe,
mesmo porque ele já tem com-
promissos assumidos com as
emissoras da Globo.

Contratação
A jornalista Ana Volpe é a

mais nova contratada da Rede
TV! para o cargo de editora-
chefe do jornal “Leitura Dinâmi-
ca”. Ela teve passagens por
Record e SBT e dentre os 
projetos que pretende implan-
tar no jornalístico,  estão inser-
ções de reportagens especiais

e mais transmissões ao vivo.
Está conversado

O Gugu vai continuar nor-
malmente com o seu progra-
ma na Record até o final do
ano. A interrupção inicialmen-
te prometida para este mês de
maio não vai mais acontecer,
muito em função dos resulta-
dos alcançados. O que se es-
tuda é uma redução de exibi-
ções na semana. Em vez de
três, apenas uma.

Assim não dá

A série “Chapa Quente”,
exibida pela Globo às quintas-
feiras, no horário que durante
anos foi de “A Grande Família”,
ainda não disse a que veio.
Embora com um elenco muito
bom, que inclui Ingrid Guima-
rães (foto), desde a sua estreia,
em 9 de abril, o programa con-
tinua patinando com bizarrices,
piadas sem graça e gritarias.
Se continuar assim, pode mui-
to bem parar na primeira tem-
porada.

Bom negócio
Os “haters”, nome desig-

nado para os que utilizam a
Internet para o serviço do mal,
se transformou em um quadro
semanal no “CQC”, da Bandei-
rantes. É da maior utilidade, já
que o próprio programa se en-
carrega de tirar criminosos vir-
tuais do anonimato.

Segunda-feira – Benjamin
desfaz a sociedade com Margot.
Greco pergunta a Mari se ela
quer ser a primeira dama de
Paraisópolis. Benjamin afirma a
Danda que vai atrás de Mari. Eva
expulsa Grego de sua casa. Mari
diz a Eva que Danda está bem
em Nova York, sendo cuidada
por um senhor italiano. Clarice
pede a Tomás que seja mais
firme com sua filha. Margot ga-
rante a Patrícia que reconquista-
rá Benjamin. Eva pergunta a Mari
se ela está namorando Benja-
min. Benjamin avisa a Cícero
que pretende recomeçar sua vida
no Brasil.

Terça-feira  – Tomás leva
Natasha para casa e tem um
desentendimento com Paulucha.
Benjamin se surpreende ao ver
que Soraya o aguarda no hotel.
Soraya adultera o suco de Benja-
min com um pó misterioso.
Paulucha repreende Natasha.
Gabo anuncia na reunião da
Pilartex que se aliou a uma em-
presa alemã para o projeto de
reurbanização de Paraisópolis.
Soraya não aparece na escola
para buscar Lourenço e Pedroca
e os dois resolvem voltar sozi-
nhos para casa. Deodora decide
levar os filhos de Soraya para sua
casa, ao vê-los no ponto de ôni-
bus. Benjamin surpreende a to-
dos ao aparecer na reunião da
Pilartex com Izabelita.

Quarta-feira – Izabelita avisa
a Gabo que, como acionista
majoritária, quer ser informada
sobre tudo o que acontece na
Pilartex. Soraya despede Júnior.
Dom Pepino pede que Danda
leve diversos caixotes para o
Brasil. Patrícia e Margot chegam
ao Brasil. Benjamin diz a Eva que
tem boas intenções com Mari.
Mari apresenta Benjamin a Gre-
go e os dois se estranham. To-
más e Clarice vão procurar Bru-

Segunda-feira  – Miguel
confessa a Taís que deseja
conviver com seus filhos.
Vicente fica contrariado com a
visita de Miguel. Eriberto esco-
lhe um terno para Renan. Dr.
Daniel dá alta para Felipe.
Guida comenta com Elisa que
Marta é culpada por sua de-
missão. Júlia e Felipe visitam o
filho de Pedro e Taís. Irene
descobre que Diana está des-
confiada do casal que adotará
seu bebê. Pedro fala para Taís
pedir a Miguel que não apareça
mais em sua casa. Joaquim
sofre um acidente. Luís se en-
contra por acaso com Isabel.
Miguel se desespera ao saber
do acidente de Joaquim. Lígia
recebe o diagnóstico do médi-
co sobre Joaquim e fica alivia-
da. Miguel fica impactado ao
saber que Lígia o viu com
Marina.

Terça-feira  – Miguel e Lígia
discutem. Luís leva Isabel até a
rádio. Eriberto convence Júlia a
tentar se entender com Marta.
Vicente chega ao hospital e

Segunda-feira – Lobão ex-
pulsa Gael de sua casa e Karina
garante que provará que não é
filha do vilão. Dandara pede
que Gael se afaste de Karina
por um tempo. Sol e Pedro dis-
cutem. João apresenta a Bata-
lha Musical. Vicki beija João e
Bianca se incomoda. Lírio fica
com Bárbara e Joaquina tenta
atrapalhar os dois. Lia incenti-
va Bianca a se declarar para
João. Delma chega para as-
sistir à apresentação de Pedro.
Sol decide mudar a música
combinada e Pedro se irrita,
mas a Galera da Ribalta faz
sucesso. João pede que Vicki
se afaste por causa de Bianca.
Roberta tenta se entender com
Delma.  Bianca propõe namo-
ro a João.

Terça-feira  – Sol e Pedro
decidem conversar com os in-

Lígia lamenta por ter se separa-
do. Eriberto comunica a Marta
sobre o jantar na casa de Júlia.
Irene se encontra com Caio.
Durante o jantar com Marta, Elisa
conta para Júlia que a tia foi a
responsável pela demissão de
Guida. Miguel confessa a Marina
que está arrasado por não poder
ficar com Lígia. Júlia questiona
Marta sobre a demissão de
Guida. Laila e Bernardo ouvem
Gerusa ameaçar denunciar
Durval por não pagar a pensão
de sua filha.

Quarta-feira  – Com a ajuda
de Bernardo, Laila planeja uma
armadilha para Durval. Miguel
se separa de Marina. Irene conta
para Lígia sobre seu encontro
com Caio. Esther se encanta
com o filho de Graça. Bernardo
teme que Marlene sofra com a
separação de Durval. Taís recla-
ma de não conversar mais com
Pedro depois do nascimento de
Rodrigo. Guida e Júlia se espan-
tam com a aparência de Elisa.
Marina conta para Taís que se
separou de Miguel e que ele

confessou que gosta de Lígia.
Irene conversa com Caio sobre
o filho de Diana. Gerusa chega à
casa de Marlene e Bernardo fica
incomodado. Miguel pensa em
deixar o Rio de Janeiro. Durval
se surpreende com a presença
de Gerusa.

Quinta-feira – Marlene des-
cobre a verdade sobre Durval e
Bernardo consola a mãe. Miguel
comenta com Lauro que preten-
de agradecer a família que o aco-
lheu quando ele perdeu a memó-
ria. Felipe pede para viajar com
Miguel. Irene propõe retomar seu
acordo com Diana. Elisa sugere
que Júlia peça para viajar com
Miguel e Felipe. Pedro fala com
Lígia sobre o livro que ela está
escrevendo. Júlia implora que
Miguel a deixe viajar com ele e
Felipe. Branca repreende Esther
por deixar Luca fazer seu dever de
casa com Carlito. Felipe comuni-
ca aos pais que viajará com
Miguel e Diego se irrita. Guida
consola Marlene. Pedro fica alte-
rado ao saber que Júlia viajará
com Miguel e discute com Taís.
Marina procura Lígia.

Sexta-feira  – Marina conta
para Lígia que se separou de
Miguel. Lauro ouve Isabel no rá-
dio. Durval tenta reatar com Mar-
lene. Lauro discute com Isabel
sobre o  relacionamento deles.
Luís não dá atenção para Bran-
ca. Isabel e Luís trocam e-mails.
Diana se surpreende ao ver Caio

com Irene pela manhã e a ques-
tiona sobre ele. Branca não gos-
ta quando Esther elogia Carlito
na frente de Luca. Elisa questio-
na Júlia sobre seus sentimen-
tos por Felipe. Aníbal marca de
sair para se exercitar com Guida.
Lígia critica Irene por abrigar
Diana em sua casa. Vicente e
Luísa trocam olhares cúmplices.
Bernardo discute com Laila.
Branca proíbe Carlito de voltar à
sua casa e Esther decide ir
embora. Beatriz se preocupa
com Felipe. Pedro confessa a
Vicente que não aguentará se
Júlia e Felipe ficarem juntos.

Sábado  – Júlia e Felipe ficam
cada vez mais próximos durante a
viagem. Pedro pensa em Júlia e
mente para Taís. Esther pede para
Laila ajudá-la a encontrar seus
netos. Vicente parabeniza Pedro
por tentar se entender com Taís.
Marina se despede de Taís e dei-
xa o Brasil. Iara revela para
Arthurzinho e Virgínia que uma
cartomante previu que eles terão
um filho. Irene e Diana começam
a se entender. Miguel conta para
Júlia e Felipe como recuperou
sua memória. Helô marca uma
entrevista de Laila com os próxi-
mos noivos do buffet. Elisa é obri-
gada a perder peso para conse-
guir trabalho. Felipe questiona
Júlia sobre Pedro. Luís e Isabel
vão ao cinema juntos. Miguel, Júlia
e Felipe chegam ao vilarejo onde
o oceanógrafo foi resgatado.

MALHAÇÃO
(GLOBO – 17h30)

tegrantes da banda. João fica
exultante com seu namoro com
Bianca e Vicki lamenta. Karina
tenta decifrar a senha do celular
de Lobão. A Galera da Ribalta e
Mari são os finalistas da Batalha
Musical. Vicki alerta João sobre
Bianca. Pedro pede apoio para
Karina e Lobão concorda em
receber o menino em sua casa.
Karina descobre que a senha do
telefone de Lobão é a data de
aniversário de Gael. Jeff come-
mora o sucesso de Mari, e
Wallace apoia Sol. Karina liga
para Gael do celular de Lobão e
afirma que o ama. João conta
para Gael que está namorando
Bianca. Karina lê uma mensa-
gem de Ernesto para Lobão.

Quarta-feira  – Karina des-
confia de que Ernesto seja fun-
cionário do laboratório em que
foi realizado o exame de DNA.

Gael conversa com Bianca so-
bre seu namoro com João.
Tomtom pede para assistir à
apresentação de Pedro na
Aquazen. Roberta confessa a
Marcelo sua vontade de ter um
bebê. Dalva passa mal e Duca
a leva para o hospital. Heideguer
e Lobão pensam em uma forma
de convencer Duca a entrar em
seu esquema de apostas.
Lobão descobre que Karina está
com o celular de Pedro. Dalva
precisa de cirurgia e Gael suge-
re que Duca peça ajuda a
Heideguer.

Quinta-feira  – Gael conven-
ce Duca a falar com Heideguer.
Karina inventa para Lobão que
Pedro esqueceu o celular em
sua casa. Bianca apoia Duca e
João sente ciúmes. Heideguer
insiste para que Duca aceite seu
patrocínio para o campeonato
Warriors.  Duca diz a Gael que
desconfia do sumiço de Nat.
Heideguer e Lobão armam para
que a final do Warriors seja entre

Duca e Cobra. Lobão devolve o
celular de Pedro e ameaça o
menino. A cirurgia de Dalva é
bem-sucedida. Karina descobre
que o altar de Lobão está vazio.
Gilda revela a Mari que Franz irá
atrás dela e de Joaquim.

Sexta-feira  – Mari se deses-
pera com a possível chegada de
Franz e Jeff a apoia. Nando son-
da Pedro sobre Delma. Sol e
Edgard afirmam a Franz que não
sabem de Mari, mas Dandara
se incomoda e tenta convencer
Mari a conversar com o ex-noivo.
Karina lê novas mensagens de
Ernesto no celular de Lobão.
Joaquina encarna uma vilã de
novela e empurra BÁrbara da
escada por causa de Lírio.
Edgard repreende Joaquina e
dá um ultimato na menina. Franz
segue Sol e Wallace. Duca deci-
de aceitar o patrocínio de
Heideguer. Karina e Pedro des-
cobrem o perfil de Ernesto em
uma rede social. Franz avista
Mari, Jeff e Joaquim.

na em Paraisópolis. Benjamin
dorme profundamente no sofá,
e Mari e Eva o observam.
Jurandir se incomoda com a
presença de Benjamin, mas
aprova sua aproximação com
Mari. Benjamin flagra Raul na
comunidade.

Quinta-feira – Benjamin
questiona Raul sobre sua pre-
sença em Paraisópolis, e des-
confia de que Gabo esteja tra-
mando algo. Júnior implora o
perdão de Soraya. Margot apa-
rece no hotel de Benjamin e diz
que está lá para buscá-lo. Gre-
go ameaça Benjamin. Cícero
informa a Danda que sua mer-
cadoria é ilegal e será apreen-
dida. Grego pede a Ximena que
investigue Benjamin. Jacinto
avisa a Lindomar que conse-
guiu a liberação de Danda. O
carro em que estão Benjamin e
Margot sofre uma colisão.

Sexta-feira  – Eva e Jurandir
recebem Danda em casa. To-
más encontra Benjamin e fala
sobre o estado de saúde de
Margot. Ximena avisa para Gre-
go que cumpriu a tarefa. Danda
tira uma foto da família reunida.
Danda conta para Mari que será
processada. Gabo ameaça
Benjamin para Soraya. Fradique
pede para Silvéria e Mirela eco-
nomizarem. Grego confronta
Benjamin. Mari e Benjamin se
beijam. Ramira desconfia de
Expedito.  Dália percebe que Eva
se sente mal. Mari termina com
Benjamin.  Grego presenteia
Lindomar com uma peça de
carro. Benjamin vai até
Paraisópolis procurar Mari e é
interceptado por Grego.

Sábado – Lindomar tenta
separar Grego e Benjamin. Mari
e Danda levam Eva ao posto de
saúde. Tomás se surpreende
ao ver que sua paciente é Eva. 
Soraya descobre que Benja-
min sofreu um acidente. Eva
culpa Tomás pela morte da
mãe de Mari e mente sobre o
paradeiro da menina. Soraya
vê Margot no hospital. Fradique
expulsa Grego da padaria. Gre-
go beija Ximena. Eva conversa
com Paulucha sobre Tomás.
Lindomar leva Benjamin para
o hotel. Soraya encontra Benja-
min. Deodora chora com Mari e
Danda após perder dinheiro e
documetos. Grego resgata os
documentos de Deodora. Ben-
jamin aparece na casa de Mari.

Miguel, Júlia e Felipe chegam ao vilarejo onde o oceanógrafo foi
resgatado.

Deodora chora com Mari e Danda
após perder dinheiro e docu-
metos.


