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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

Teodora aparece para aterro-
rizar a todos da mansão. Adônis 
fica sensibilizado com a atitude de 
Shirlei e começa a vê-la com outros 
olhos. Adriana pergunta a Beto se 
ele tem algum envolvimento com o 
sumiço de Apolo. Tancinha briga 
com Carmela por ter exibido o vídeo 
de Apolo no dia em que aconteceria 
o seu casamento. Tancinha diz a 
Carmela para nunca mais interferir 
em sua vida. Francesca avisa a Tan-
cinha que não poderá acompanhá-
-la na viagem ao Rio e incentiva 
a filha a ir sozinha com Beto. Um 
casal de idosos cuida de Apolo e se 
preocupa com a febre e os delírios 
do caminhoneiro. Agilson conta a 
Rebeca que demitiu Aparício, e ela 
se sente culpada.

Íris conta tudo para Socorro mas 
decide que não falará com ninguém 
sobre o que viu. Muito feliz, Camila 
tira as medidas para seu vestido de 
noiva. Helena conversa com Íris e 
sugere que ela vá morar sozinha 
por uns tempos, pelo menos até 
o casamento de Camila, quando 
poderá voltar a viver com ela. Fred 
sofre com saudades de Nina e com 
a atitude de Capitu. Pedro decide 
expulsar Íris do haras. Deses-
perada, Íris ameaça contar para 
todos que viu Pedro estuprando 
a veterinária. Disposta a ficar no 
haras, Íris diz que falará que, além 
de Cíntia, Pedro tentou forçar So-
corro e ela a fazerem sexo com ele. 
Pedro fica furioso.

Arruda tenta entrar no quarto 
de Samuel. Ester e Carol tentam 
convencer Taís a modelar. Chico e 
Maria Adília se reencontram. Chico 
se preocupa com a segurança de 
Maria Adília. Lindaura e Ester vi-
sitam Samuel. Quirino conversa com 
William sobre Dora. Cassiano e Ester 
planejam derrubar Dionísio. Alberto 
procura advogado. Alberto manda 
advogado interditar Dionísio. Hélio 
convida Dionísio e Mila para um 
jantar de comemoração. Alberto vi-
sita Samuel no hospital. Doralice liga 
para casa. Dora se emociona falando 
com Quirino. Mila se surpreende ao 
ver Reinaldo no jantar com Hélio. 
Mila faz um escândalo durante o 
discurso de Hélio. Arruda entra no 
quarto de Samuel.

Edgar gosta do clipe de Fio, e Malu 
fala mal do rapaz para o marido. 
Ernesto dá aula para os alunos do 
Cora Coralina com a ajuda de Juca e 
Lica. Ellen e Jota começam a ensinar 
as crianças carentes. Benê e Guto es-
colhem as músicas que irão tocar em 
suas provas de habilidade. Keyla se 
lembra do aniversário de Tato e decide 
fazer uma festa surpresa. Tina sai de 
casa abalada com o estado de Mitsuko. 
Clara vê Fio entrosado com Taís. Benê 
agradece a Guto por sua ajuda durante 
a prova. Roney busca Tato no local 
da prova e os dois são abordados por 
Aldo. Aldo ataca Tato e Roney. Marta 
reclama das notícias falsas sobre as 
escolas públicas. JM passa para Malu 
o contato do jornalista que publica as 
notícias falsas sobre o Cora Coralina.

A cantora Negra Li também par-
ticipa da premiação e concede en-
trevista assim que chega à festa. A 
repórter diz que além da música, 
também é fã do cabelo dela. Negra Li 
diz que por nada alisaria as madeixas. 
Pata fica feliz com o que assiste na 
TV. Enquanto isso, Miguel consegue 
entrar no porão do orfanato Raio de 
Luz. Valentina diz que irá levar Ga-
briela para encontrar Miguel. Cintia 
pede para José Ricardo autorizar ela 
a mandar as crianças para um acam-
pamento de férias. Duda pede para 
ir junto com as chiquititas. Matias 
está triste, pois não quer ir para os 
Estados Unidos para estudar, como 
seu pai está forçando ele a fazer. Negra 
Li ganha um troféu na premiação e 
agradece os votos recebidos.

Bibi acredita que a intimação que 
recebeu seja por causa de Rubinho. 
Elvira diz a Bibi que ficou interessada 
por Sabiá. Garcia explica como Hele-
ninha pode se comunicar com Yuri. 
Silvana decide ir para a empresa e 
fica nervosa quando vê o talão de 
cheques. Rubinho conta a Bibi que 
Zeca foi preso e um amigo de Sabiá 
irá incriminá-lo ainda mais. Zeca é 
avisado de que receberá a visita de 
uma mulher à noite, e ele acredita ser 
Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as 
mudanças que estão ocorrendo com 
ela. Cândida mente para não revelar 
a Nazaré que não contou a Jeiza sobre 
Zeca. Ruy vai atrás de Ritinha na casa 
de Edinalva. Bibi confessa a Caio que 
incendiou o restaurante. 

Ao saber da prisão de 
Zeca, Jeiza desiste de lutar

Jeiza (Paolla Oliveira) decide largar a carreira de 
lutadora em “A Força do Querer”. Ela descobre que 
Zeca (Marco Pigossi) está preso, discute com Alan por 
ter omitido e comunica o treinador que está voltando 
para o Brasil. “Campeã... Depois de amanhã nos temos 
a entrevista com o chefão do MMA, o cara quer te ver 
treinar.... é a tua chance!”, insiste Alan. “Depois de 
amanha eu não estou mais aqui! estou voltando, mestre! 
voltando!”, afirma a policial.

Amanda Amorim

Estão cada vez mais comuns 
decorações lindas em espaços pe-
quenos. Para conseguir bons re-
sultados, é preciso um pouco de 
criatividade e abusar de itens que 
criem uma sensação de mais espaço 
e que tenham duas funções. É isso 
que aponta a arquiteta Tainara 
Barros como opção para quem quer 
criar um ambiente assim em casa. O 
uso de espelhos em ambientes que 
tenham acesso à luz natural pode 
gerar profundidade e deixar a casa 
ainda mais iluminada. 

Quando pensamos em casa, bus-
camos aquela sensação de acon-
chego e bem-estar. Para isso, é 
preciso um ambiente limpo e or-
ganizado. Portanto, em pequenos 
espaços, móveis que possuem dupla 
funcionalidade são essenciais. Tai-
nara explica que existe uma infini-
dade de formas para utilizar esses 
materiais dentro de casa e isso 
pode se adaptar ao gosto pessoal 
de cada um. 

“Em casas que possuem apenas 
um quarto, mas que têm o costume 
de receber visitas, o ideal seria 
apostar em um sofá-cama. Hoje, 
existem modelos que possuem uma 
estética bonita e compõem a sala 
de forma agradável e, se ele contar 
com um bolso lateral, pode servir 
ainda para guardar livros e re-
vistas”, pontuou. 

Para casas com crianças ou ani-
mais pequenos, a dica é se utilizar 
pufes que têm também a função de 
baús. A arquiteta revela que, além 
de ser um mobiliário móvel que pode 
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Móveis com duas 
funções é uma das 
alternativas para 
compor ambientes

Novelas Novelas Casa

Criatividade é 
essencial no 
momento de 
decorar imóveis 
pequenos

facilmente ser levado para outro 
ambiente, ainda serve para guardar 
brinquedos que tendem a ficar espa-
lhados pela casa. 

Em salas conjugadas, uma opção 
para os amantes de decoração são 
os aparadores, que possuem um 
espaço de recuo pequeno e podem 
servir para guardar os pratos antes 
de pôr a mesa para as refeições, ou 
como um cantinho do café e fazem 
toda a diferença na decoração. 

“Já o hall de entrada, pode ser 
utilizado deixar os acessórios mais 
utilizados, caso coloque um cabi-
deiro, em que pode pendurar al-
gumas bolsas, chaves e até mesmos 
casacos. Iluminar esse ambiente é 
uma boa opção, pois leva uma sen-
sação de aconchego logo ao chegar 
em casa”, destacou. 

Na cozinha, o ideal é aproveitar 
os espaços aéreos, com o uso de pra-
teleiras e acessórios para pendurar 
os utensílios. “Quando colocadas em 
cima da pia ou de balcões, são um 

bom local para guardar temperos 
e aqueles itens que são usados 
com mais frequência. Já ligado a 
prateleira, pode ser integrado um 
suporte para pendurar talheres 
como conchas e escumadeiras”, 
apontou Tainara. 

Os móveis planejados também são 
uma boa opção, e apesar do preço 
mais elevado, alguns locais podem 
ser aproveitados com mais eficácia. 
Nos quartos, para economizar es-
paço no guarda-roupa, a cama-baú 
também é uma boa opção. Além de 
poder guardar malas, peças menos 
usadas no dia a dia e jogos de cama. 

“Para o banheiro, a dica é investir 
em decoração. O cesto de roupa suja 
pode ir parar sob a pia. Caso já se 
tenha um móvel debaixo dela, a su-
gestão é colocar o cesto dentro dele. 
O importante é ter criatividade. 
Para todo espaço, existe um jeito 
de deixá-lo mais confortável e com 
a sua cara”, concluiu a arquiteta 
Tainara Barros. 

Álamo Facó é um 
jornalista investigativo 
e infl uenciador digital 
em ‘Arcanjo Renegado’

Na série original do Globoplay “Arcanjo Renegado”, 
que estreia dia 4 de fevereiro na Globo, Álamo Facó 
é Ronaldo Leitão, um jornalista investigativo e 
influenciador digital. Na busca por noticiar furos de 
reportagens em seu blog, ele acaba arriscando a própria 
vida. É grande crítico e maior opositor de Mikhael 
(Marcello Melo Jr.) por conta da liderança do policial em 
ações no Bope.

Famosos entram no ‘Big Brother 
Brasil’ sem cachês altos e privilégios

Você pensa que os famosos que entram na casa do “Big Brother Brasil” têm cachês altos 
e privilégios? Na-na-ni-na-não! Os integrantes do grupo Camarote não faturam 1 centavo 
das ações de merchan realizadas no programa. Assim como os brothers anônimos, eles 
recebem uma verba quase que simbólica por cada semana que ficam na disputa. Dinheiro 
mesmo, só se ganharem o prêmio ou provas que valem grana. E tem mais: todos os 
contratos de publicidade dos famosos precisam ser avisados com antecedência. Durante o 
programa, nada de novo pode ser feito aqui fora se não foi comunicado antes.

Rafael Vitti e
 Isabella Santoni 
comemoram 
volta do casal 
#Perina, de 
‘Malhação’

Isabella Santoni e Rafael Vitti, 
que interpretaram Karina e Pedro, 
em “Malhação Sonhos”, comemoram 
o retorno de seus personagens à 
tela da TV Globo, a partir do dia 25. 
A temporada de 2014, escrita por 
Rosane Svartman e Paulo Halm, 
aborda o amadurecimento dos 
jovens ao longo da busca pelos seus 
sonhos e fez muito sucesso na época, 
principalmente pelo romance vivido 
pelo casal da ficção.


