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Laços de Família
Globo 15h25

A Força do Querer
Globo 20h00

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Haja Coração
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo  17h30

Agilson e Leozinho conversam 
sobre Aparício. Penélope chora, e Hen-
rique a conforta. Giovanni conta para 
Shirlei que encontrou a agenda de 
Camila, e ela flagra o rapaz. Henrique 
beija Penélope, que o agride. Beto co-
menta com Henrique seus sonhos com 
Tancinha. Fedora afirma a Teodora 
que precisa se casar com Leozinho. 
Fedora desaprova seu vestido de ca-
samento. Lucrécia diz a Agilson que 
Camila não quer ir ao casamento de 
Fedora. Aparício apresenta Leozinho 
para Camila, que se recorda de que o 
rapaz é um bandido procurado pela 
polícia. Agilson e Leozinho despistam 
as lembranças de Camila. Fedora re-
clama de seu vestido de casamento, e 
Teodora a repreende. Genésio ameaça 
as filhas de Francesca.

Sílvia e Alma tomam café juntas. 
Laerte chega ao trabalho de short e 
tênis, depois de correr no calçadão e 
Antonia lhe prepara o café. Vingativa, 
Sílvia previne Alma sobre um caso 
entre Pedro e Íris, que é menor de 
idade. Capitu leva o pai ao oculista. 
Fred desabafa com a mãe o problema 
de Clara. Camila encontra-se com Ro-
berto na faculdade. Capitu ganha duas 
semanas de folga de Fernando, mas 
depois deve pegar firme no ‘trabalho’. 
Durante visita a Edu, Ciça conta para 
Alma que o pai é apaixonado por He-
lena. Depois de ouvir um recado de Edu 
para Helena na secretária eletrônica, 
Camila telefona para Roberto. Capitu 
promete fogão e máquina de lavar 
novos para a mãe.

Amaralina conta para Duque que 
fundou o fã-clube de Cristal. Dom 
Rafael é aconselhado pelo padre a 
pedir perdão às pessoas a quem fez 
mal. Lindaura convence Samuel a 
não denunciar Dionísio. Dom Rafael 
resolve pagar o que deve a Duque 
pela antiga sociedade dos dois. Ama-
ralina mostra a foto de seu avô para 
Amparo, que não percebe que se 
trata de Duque quando jovem. Sa-
muel confirma para Cassiano que a 
pedra do cincerro de Ariana é a tur-
malina da Paraíba. Cassiano devolve 
o cincerro de Ariana e combina com 
Candinho uma ida até o local onde a 
pedra foi encontrada. Alberto tenta 
fazer a cabeça de Samuca contra 
Cassiano. Cristal liga para Cassiano 
e Ester sente ciúmes.

Dóris acolhe K1 e a orienta a falar 
com sua mãe e reunir provas contra 
Roger. Edgar pede para conversar 
com os líderes de greve de alunos. 
Lica, Clara, MB, Felipe e Samantha 
não cedem a Malu e Edgar. Jota flerta 
com Ellen. Marta e Luís confrontam 
Edgar e Malu sobre o novo sistema 
de ensino do colégio Grupo. Tato 
comenta com Keyla que pensa em 
estagiar no restaurante de Noboru. 
Benê pede que Juca a ajude com seu 
vídeo para a audição musical. Dóris 
elogia o trabalho de Dogão e o libera 
do serviço na biblioteca. Guto sente 
ciúmes de Benê com Juca. A pedido de 
seus ex-alunos, Bóris avalia as novas 
apostilas do Grupo. Roney apoia a de-
missão de Tato. Dóris, K1, K2 e Keyla 
vão à delegacia de mulheres. 

Enquanto Ernestina tem seu estilo 
transformado pelo programa Esqua-
drão da Moda, Chico continua com seus 
exercícios físicos para o esperado en-
contro. Em sua casa, Eduarda e Shirley 
chegam cansadas depois de andarem 
pelo bairro vendendo as bolsas. A so-
cialite pede para a empregada buscar 
um suco de maracujá para ela. Ao sair 
da sala, Shirley deixa o seu creme de 
abacate na mesa que está próxima de 
Eduarda e sem perceber a ex-modelo 
passa a fruta no rosto por engano. No 
Café Boutique, Armando vai à sala de 
José Ricardo e lhe entrega uma pasta. 
O rapaz diz ao empresário que já fez 
o que ele lhe pediu. Ao perceber que 
passou o creme errado, Eduarda tira 
do seu rosto o abacate e percebe que 
sua pela ficou ótima com a fruta.

Caio consegue revogar a medida 
protetiva de Cibele. Joyce lamenta 
com Irene ter se apegado ao filho de 
Ritinha. Simone questiona Silvana 
sobre sua viagem a São Paulo. Abel 
implora que Jeiza não aceite o con-
vite de Ritinha. Ivana se perturba 
com os comentários de Ruy ao vê-la 
usar suas roupas para sair com 
Cláudio. Jeiza comemora o mandado 
de prisão expedido para Rubinho. 
Bibi elogia Rubinho para Heleninha. 
Cândida convence Jeiza a chamar 
Zeca para ir à gafieira. Eugênio dis-
cute com Joyce e decide ligar para 
Irene. Silvana revela a Simone que 
não foi para São Paulo.Jeiza fala 
para Zeca que pode tentar encontrar 
o menino que caiu com ele no rio. 

Ludmilla vira técnica do ‘The 
Voice’ para maiores de 60 anos

Ex-estrela mirim 
Tatiana Pinheiro, 
do grupo Os 
Abelhudos,
volta à TV

Ludmilla é a quarta técnica do “The Voice +60”, voltado para 
participantes com mais de 60 anos. A cantora substitui Emicida, que havia 
sido anunciado num evento para o mercado publicitário, mas deixou o 
projeto por causa de conflitos na agenda. Ludmilla se junta a Claudia Leitte, 
Mumuzinho e Daniel neste novo reality musical, que tem estreia prevista 
para janeiro e será exibido aos domingos.

Você se lembra dela? Tatiana Pinheiro 
era bem pequena quando fez parte do 
grupo Os Abelhudos, um trio que fez 
sucesso nos anos 80 e conquistou o público. 
Depois de anos afastada das telinhas, 
Tati recebeu o convite para ser jurada do 
“Canta Comigo Teen”, da Record, com a 
apresentação de Rodrigo Faro e Ticiane 
Pinheiro. “Receber esse convite foi uma 
bênção! No meio da pandemia, seguindo 
todos os protocolos de segurança, eu 
tive a oportunidade de voltar ao meio 
artístico e reencontrar velhos amigos 
como Juninho Bill, o próprio Rodrigo 
Faro, Andréa Sorvetão e Ticiane. Ainda 
fiz novas amizades e assisti a todas 
as apresentações dos candidatos que 
foram verdadeiros espetáculos. Foi uma 
experiência maravilhosa”, conta ela, que 
foi tietada por Tici, sua fã desde os tempos 
dos Abelhudos. Tati revela que seu maior 
desafio ao aceitar o convite para participar 
do programa foi vencer seus fantasmas 
do transtorno de ansiedade. “Eu não 
colocava os pés para fora de casa desde 
março. De repente, surgiu a oportunidade 
de viajar para São Paulo e ficar fora do 
meu lar por quase 30 dias. Precisei muito 
do apoio da família, da minha psicóloga 
e, principalmente, de muita coragem da 
minha parte para encarar esse desafio.”

Marcelo Rezende

A febre dos jogos de tabuleiro, 
ocasionada pela necessidade de 
entretenimento durante o isola-
mento social, alcançou um novo 
patamar: será lançado o primeiro 
reality da categoria, o “The Great 
Board”. Encabeçado pelo youtuber 
Renato Wamberto, dono do canal 
Nerd Show, o programa vai ao ar 
na quinta-feira (5), às 17h30, com o 
apoio da marca de snacks de amen-
doim Crokíssimo, voltada para os 
universos geek e gamer.

Em sete episódios, transmitidos 
semanalmente pelo YouTube e 
sempre no mesmo horário, o público 
acompanhará os jogadores se en-
frentando pessoalmente em compe-
tições acirradas. Além de entregar 
emoção, a iniciativa deve ajudar a 
popularizar games de nicho, como 
Tikal, Barony e a Ilha do Tesouro.

Segundo Igor Schmidt, executivo 
da Brasilera Digital e responsável 
pelo agenciamento de Wamberto, 
os produtos escolhidos para cada 
episódio são similares aos jogos de 
RPG, por demandarem estratégia 

e raciocínio lógico, e podem levar 
até 3h para terminar. A iniciativa 
já estava modelada antes de a pan-
demia exigir mudanças no formato 
previsto. A princípio, teria plateia 
e personalidades convidadas. No 
entanto, a quarentena trouxe como 
vantagem o aumento da populari-
dade desse tipo de entretenimento.

Schmidt comenta que “os jogos 
de tabuleiro tiveram um acréscimo 
importante nas vendas no segundo 
trimestre do ano; o crescimento 
chegou a 300%”. Para ele, esse au-
mento de popularidade da categoria 
tende a ser refletido também no in-
teresse das pessoas pelo programa, 
que pode ganhar uma nova edição 
se atender às expectativas de audi-
ência e ao engajamento esperados 
pelos criadores. Com mais de 1 
milhão de inscritos, o canal Nerd 
Show, onde será veiculado o reality, 
chega a registrar 600 mil views por 
vídeo, em média.

De acordo com Tiago Garcia Leal, 
gerente corporativo de marketing 
e inovação da Santa Helena Ali-
mentos, a fabricante do Crokíssimo, 
o volume de espectadores reflete o 

tamanho do universo gamer bra-
sileiro. “Corresponde a uma fatia 
muito importante do mercado na-
cional. O reality show vem suprir 
uma lacuna deixada pela ausência 
de eventos importantes do setor, 
cancelados em decorrência da pan-
demia de coronavírus. Para nós, faz 
todo sentido participar, uma vez que 
trabalhamos para firmar, cada vez 
mais, a nossa marca como a oficial 
desse público.”

A marca já esteve presente na 
feira Brasil Game Show, um dos 
mais importantes eventos da cate-
goria, inclusive com o lançamento 
de um jogo virtual exclusivo na 
ocasião. No Instagram, sob o perfil 
@crokíssimo, convida os seguidores 
a interagirem por meio de quiz, brin-
cadeiras e outras formas divertidas 
de interatividade.

SERVIÇO: “The Great Board” estreia 
na quinta-feira (5), às 17h30, e será 
transmitido todas as quintas-feiras, 
durante sete semanas. O prograna 
estará disponível no canal: https://
www.youtube.com/channel/UCn_
brbCS3S2NJP5NueYAvyg
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Ação será transmitida 
todas as quintas-feiras, 
durante sete semanas

Telinha

Atração terá apoio do Crokíssimo, marca focada no universo geek

Primeiro reality show 
de jogos de tabuleiro 
estreia em novembro

Novelas Novelas ‘The Great Board’

Record decide retomar a 
produção do reality ‘A Ilha’

Embalada pelo sucesso de “A Fazenda”, a Record decidiu retomar 
a produção de “A Ilha”, novo reality show da emissora. O programa 
estava previsto para ir ao ar em junho deste ano, mas foi cancelado 
por causa da pandemia. A ideia, agora, é tentar fazer a estreia no pri-
meiro semestre de 2021 para não deixar o interesse do telespectador 
pelo formato esfriar. Apesar de ser ambientado numa ilha, o reality 
não será de sobrevivência. Na atração, 14 famosos vão ficar confinados 
disputando prêmios através de provas. Assim como no “Big Brother 
Brasil” e em “A Fazenda”, o reality focará no relacionamento entre os 
participantes. Diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo 
Carelli será o responsável pela implantação do novo programa.


