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Apocalipse
Record 19h25

Fina Estampa
Globo 20h00

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Totalmente Demais
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo  18h30

Jojô consegue trazer os avós para 
o Brasil, na tentativa de ajudar Ar-
thur a se recuperar do sofrimento 
por Eliza. Sofia chega ao restaurante 
para jantar com Eliza, que não des-
confia que a irmã está armando com 
Jacaré um plano para atentar contra 
sua vida. Jacira expulsa Janaína de 
casa quando a filha decide ficar com 
Weslley. Lili e Germano descobrem 
que seu cofre está vazio e denunciam 
o roubo à polícia. Germano e Lili 
ficam perplexos quando Débora con-
firma que Sofia adulterou o jantar da 
família. Jonatas insinua que Jacaré 
pode ser um aliado de Sofia. Ger-
mano decide ir ao restaurante onde 
Sofia está com Eliza, temendo que 
algo aconteça com a modelo. Jacaré 
pega Eliza como refém.

Ângela aconselha Laodiceia a re-
ceber logo a marca. Elas se assustam 
com o barulho vindo do céu. Bárbara 
avisa a Arthur sobre a chuva de mete-
oros. Isabela se assusta com as pala-
vras de Adriano. César foge com Saulo 
e Noah. Guido tenta alcança-los, mas 
não consegue. Diogo se assusta com 
os meteoros. Ricardo pede um jatinho 
para fugir. Ele ordena que matem Saulo 
e Noah. Dylan e Uri tentam fugir das 
explosões. Dimitri não consegue se 
salvar. Guido avisa que viu César. Ben-
jamin diz ter algo em mente. Natália se 
desespera sem notícias de Dylan e Uri. 
Arthur diz que os cientistas erraram 
nos cálculos. Bárbara e Arthur noti-
ciam o desastre. Natália diz que Uri e 
Dylan estão desaparecidos. 

Dionísio percebe que Alberto está 
envolvido no sumiço de Cassiano. 
Duque impede os capangas de Dom 
Rafael de atentar contra Cassiano. 
Dom Rafael comunica a Cassiano 
que ele será seu piloto particular. 
Dom Rafael ameaça Alberto e lhe 
envia o atestado de óbito de Cas-
siano para provar suas intenções. 
Cassiano tenta convencer Dom Ra-
fael a ligar para Alberto, a fim de 
esclarecer a presença do cristal de 
sal entre os diamantes. Dom Rafael 
ameaça Duque. Donato insinua para 
Bibiana que Hélio pode ser o autor 
do acidente com o casal. Taís fica 
encantada com Lino. Ester decide ir 
com Alberto para o Caribe procurar 
o noivo desaparecido. Cassiano con-
vida Duque para fugir com ele. 

Dóris e Keyla têm maus pressen-
timentos ao pensar em Tato. Mitsuko 
pede que Tina faça exames médicos. 
Tato perambula pelas ruas. K2 se 
preocupa com o sumiço de Tato, e 
Keyla decide consultar Dóris. Bóris 
comenta com Roney que algo mudou 
em sua relação com o Colégio Grupo. 
Gilvan encontra Tato dormindo no 
pátio da escola. Tato conta para Dóris 
sobre a agressão de Aldo. Roney 
aconselha Bóris. Marta propõe viajar 
com Lica. Dóris convoca a policial 
Sofia para ir até a casa de Aldo. Tato 
diz a Keyla que pensa em se mudar 
para um abrigo. Dóris anuncia a Tato 
que ele precisará registrar queixa 
contra Aldo. Felipe e MB perguntam 
por Lica. Tina estranha o comporta-
mento de Bóris.

No Café Boutique, Letícia se sente 
mal e diz que está enjoada. Clarita e 
Tobias se preocupam, mas Letícia diz 
que deve ser apenas uma gripe e sai 
pra descansar. Maria Cecília chega ao 
lugar e diz pra Tobias que ninguém 
notou que o cantor português Tomás 
Ferraz e ele são a mesma pessoa. A 
supervisora e namorada do barista 
diz que apenas sua mãe, Eduarda, 
está cobrando o videoclipe do Tomás. 
Tobias diz pra namorada que com a 
ajuda da Letícia, Beto e Clarita con-
seguirá gravar o clipe. No orfanato, as 
crianças chegam da escola e o assunto 
é que Mosca está famoso como heroi 
do orfanato após ter livrado o lugar do 
assalto e ter enfrentado Paçoca. Mosca 
diz que foi uma ação em conjunto, mas 
ninguém consegue entender isso. 

Íris pensa em revelar para Tereza 
Cristina o verdadeiro segredo sobre 
sua vida. Chiara morre nos braços de 
Vilma. Teodora se revolta ao saber 
que não pode viajar com Quinzinho. 
Danielle pede para falar antes que 
seja anunciada sua sentença. Tereza 
Cristina surpreende Pereirinha diante 
de seu cofre vazio. Pereirinha afirma 
a Tereza Cristina que não foi o autor 
do roubo. Danielle se defende diante 
do juiz. Marilda ameaça contar para 
a polícia tudo o que sabe sobre Tereza 
Cristina. Patrícia avisa à mãe que ela e 
o irmão vão morar com Griselda. O de-
legado Paredes intercepta uma ligação 
entre Ferdinand e Tereza Cristina. 
Íris e Alice compram um caminhão. 
Danielle tem seu diploma cassado.

‘Em Portugal, até  hoje 
me chamam de Capitu’ 
diz Giovanna Antonelli

Zuleika casa com 
médico rico

Jonatas desiste de comprar 
carro para dar cadeira 
especial para Wesley

Depois de ser atropelada por um bonitão 
(Marcello Antony), Zuleika (Juliana Knust) 
vai se dar bem no fim de “Fina Estampa”. 
A morena aparece na Fashion Motos bem 
vestida e, para surpresa de todos, diz que 
quer comprar a moto mais cara da loja. 
Boquiaberto, Edvaldo (Rafael Zulu) pergunta 
como ela pretente pagar pelo veículo. “Com o 
meu dinheiro, claro... E não se preocupe, nada 
de crediário, acho essa história de mil vezes 
com juros um horror... Vou pagar a vista.” Rafa 
(Marco Pigossi) debocha e Edvaldo pergunta 
onde foi que ela arrumou cacife pra fazer essa 
graça pra si mesma. Zuleika, então, é direta. 
“Lógico que pode... Na conta bancária do meu 
futuro marido. Mais uma vez, o ex-gerente é 
debochado.” “Quem é o louco?” E ela: “Um 
louco de amor por mim... e o principal: é cheio 
da grana!”. A morena paga pela moto e avisa 
que sua secretária particular é quem vai 
cuidar da documentação. Antes de sair, ela 
dispara: “A única coisa que eu não tenho mais 
é saco pra ficar olhando pra cara de vocês... E 
Rafa, vê se não vai pra casa sujo de graxa, tua 
mulherzinha chorona tá buchuda e vai acabar 
enjoando do teu cheiro! Tchau otários!”.

Jonatas (Felipe Simas) vai mostrar que tem um coração de ouro 
em “Totalmente Demais”. O jovem, que estava juntando dinheiro para 
comprar um carro, desiste do seu sonho por Wesley (Juan Paiva). Ao 
saber que o irmão precisa de uma cadeira especial para se dedicar à 
carreira de paratleta de velocidade, Jonatas não pensa duas vezes: 
cancela a compra do carro e compra o presente. O jovem chega em 
casa todo animado para contar que vai comprar um carro quando 
percebe o desânimo de Wesley. Rosângela (Malu Galli) logo conta: “Ele 
foi lá no centro esportivo e ficou todo animado, resolveu que queria 
voltar a correr, ser velocista. A cadeira de rodas pra esse esporte 
custa uma fortuna. A gente não tem condições de comprar. A Jana 
(Valentira Bandeira) falou numa campanha, Montanha (Tony Garrido) 
também, mas a verdade é que não acho que a gente consegue levantar 
tudo que precisa. É mais de 15 mil!”, diz ela. Jonatas desiste de falar 
do carro e sai apressado. Tempos depois, uma encomenda chega para 
Wesley. Perplexo, Wesley se emociona diante do caminhão de entrega 
observando os funcionários desembrulhando a cadeira. “Acho que 
hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Na moral”, fala ele. 
Nesse momento, Florisval (Aílton Graça) chega preocupado e afobado 
procurando por Jonatas. “Ué, ele disse que esqueceu uma coisa na 
sua casa, foi pegar, mas nunca mais voltou”, fala Rosângela. “É que 
ele ficou de comprar o carro do meu amigo Mineiro e desistiu em cima 
da hora. Ficou feio pra mim, né?”, diz o motorista. Rosângela, então, 
mata a charada: “Então foi o Jonatas. É isso! Ele usou esse dinheiro 
pra comprar a cadeira pro Wesley”. Logo em seguida, Jonatas 
aparece e os irmãos se emocionam. “O que esse menino já chorou e 
riu com esse presente, você não faz ideia”, fala a mãe dos garotos. 
“Eu tinha ficado decepcionado quando o Mineiro me falou que você 
tinha desistido do carro. Mas quando fiquei sabendo o motivo, fiquei 
todo emocionado. Me abraça aqui também”, diz Florisval. “Irmão, 
eu vou ser o melhor paratleta velocista de todos os tempos, você vai 
ver só. E quando eu ganhar uma medalha, vou te dar de presente”, 
promete Wesley. “Só o fato de ver você querendo voltar a treinar já me 
enche de felicidade”, responde Jonatas, emocionado.

Izabela Cavalcanti 

Os royalties do novo lançamento 
musical do DJ Alok, em parceria 
com Vintage Culture e o produtor 
e DJ Faulhaber, serão todos des-
tinados para projetos da organi-
zação humanitária Fraternidade 
Sem Fronteiras (FSF).

A música eletrônica chamada 
“Party On My Own” foi lançada no 
fim do mês de agosto e já está dispo-
nível nas plataformas digitais pela 
Controversia Records, gravadora 
do Alok.

Para o diretor de Relações Pú-
blicas da Fraternidade sem Fron-
teiras, Andrei Moreira, é sempre 
gratificante quando as pessoas 
sentem o desejo em ajudar e parti-
cipar da causa.

“Sempre nos alegramos e agrade-
cemos iniciativas em prol da causa 
FSF. É engrandecedor saber do 
talento deste artista aliado a um 
compromisso social de impacto a 
tantas vidas”, agradece.

Alok na FSF
Há quatro anos, Alok é padrinho 

e amigo da causa e desde então 
sempre apoia com diferentes ini-
ciativas. O artista já esteve quatro 
vezes na África acompanhando pro-
jetos da Fraternidade Sem Fron-
teiras. 

Em uma das visitas, ele fez um 
show para oito mil pessoas e doou 
todo o cachê para a organização, 
o que totalizou R$ 250 mil para a 
construção de uma escola na Al-
deia 7 de Abril, em Moçambique, 
na África. 

No ano passado, o DJ também fez 
uma “vaquinha”: Educação e Fra-
ternidade, para arrecadar fundos 
para a construção de uma escola na 
aldeia de Muzumuia, na África, onde 
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Telinha

Padrinho da ONG 
há quatro anos 
o artista sempre 
participa de várias 
das iniciativas

Royalties de nova música de 
Alok serão repassados para 
Fraternidade Sem Fronteiras

Novelas Novelas Doação

está localizado o projeto “Acolher 
Moçambique”, da FSF. Entre várias 
outras participações e compromisso 
do artista com a ONG.

“A jornada na África é a mais 
intensa da minha vida. É um choque 
de realidade. Eles não vivem, sobre-
vivem. Eu faço questão de abraçar 
esta causa e ir até o fim com eles, 
porque eu vejo o quanto é efi-
ciente e importante na vida dessas 
crianças”, relata Alok, sobre as 
experiências no Continente Africano 
e sua participação na Fraternidade 
sem Fronteiras.

Sobre a instituição
Foi fundada no ano de 2009, 

em Campo Grande, a partir de um 
desejo do coração do idealizador 
Wagner Moura Gomes, que foi em 
busca desse sonho.

Atualmente, a instituição oferece 
430 mil refeições por dia para 15 mil 
pessoas acolhidas, além de outras 
conquistas. Para que isso continue 

sendo possível, cerca de 20 mil pa-
drinhos contribuem com iniciativas 
no Brasil, Moçambique, Malawi, 
Madagascar, Senegal e Haiti. 

Alguns dos projetos são “Or-
questra Filarmônica Jovem Em-
manuel”, “Fraternidade na Rua”, 
“Brasil, um coração que acolhe”, 
“Microcefalia, amor sem dimen-
sões”, “Retratos de Esperança”, 
“Nação Ubuntu”, “Ação Mada-
gascar”, “Acolher Moçambique”.

Qualquer pessoa pode apoiar a 
causa e escolher o projeto com que 
mais se identificar. Para se apadri-
nhar a Fraternidade Sem Fronteiras 
é preciso pagar R$ 50 por mês. Este 
valor garante apoio escolar e um 
mês de alimentação a uma criança.

Royalties 
São uma quantia paga por al-

guém a um proprietário pelo direito 
de uso, ou seja, uma compensação 
ao artista pela reprodução da sua 
música. (Com assessoria)

Se tem alguém que 
colheu muitos frutos 
com “Laços de Família” 
é Giovanna Antonelli. 
Foi com Capitu, sua 
personagem na trama, 
que a atriz ficou 
nacionalmente conhecida 
e virou estrela de 
primeiro time da Globo. 
O sucesso foi tanto 
que ela acabou sendo 
escalada em seguida para 
interpretar a mocinha 
Jade, em “O Clone”, sua 
primeira protagonista. 
“Capitu foi uma grande 
oportunidade na minha 
vida, um divisor de águas. 
Devo a construção da personagem à convivência com várias garotas 
de programa na época e ao texto de Manoel Carlos”, diz Giovanna. 
Exibida originalmente há 20 anos, “Laços de Família”, que volta ao 
“Vale a pena ver de novo” segunda-feira, fez Giovanna ser reconhecida 
não só no Brasil. “As pessoas ainda falam muito da Capitu. Muito! E 
em vários países. Em Portugal, por exemplo, até hoje me chamam de 
menina Capitu. As crianças se identificavam com aquela mãe. Foi uma 
personagem muito humana. Ela era uma mulher de personalidade e 
força”, diz a atriz. Protagonista de muitas cenas emocionantes durante 
a novela, Giovanna não titubeia ao escolher a seqûencia que, sem 
dúvida, vale a pena a ver de novo: “Quando os pais dela descobrem que 
ela é garota de programa. Walderez e Leonardo (Walderez de Barros 
e Leonardo Villar eram Ema e Pascoal, pais de Capitu) sempre foram 
atores fantásticos e foi uma honra poder estar com esses dois, tão 
maravilhosos e generosos nessa novela’’.


