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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  17h30

Arthur manda Jamaica projetar 
a foto no telão da festa, e Carolina 
é desmascarada na frente de todos. 
Arthur se surpreende ao ver Eliza e 
Jonatas se beijando. Carolina chega 
à revista, se depara com Hugo e 
imagina que será demitida. Hugo 
faz uma lista de exigências para 
Carolina se manter no emprego, 
incluindo um pedido de desculpas 
a Germano, Leila e Eliza. Seguindo 
a orientação de Hugo, Carolina 
propõe que Leila faça uma matéria 
sobre as loucuras que se faz em 
nome do amor, e se oferece para ser 
a primeira entrevistada. Carolina 
pede desculpas a Eliza por seu com-
portamento, mas a menina se vinga 
da jornalista. Eliza procura Arthur 
para conversar.

Guido procura por Zoe na casa de 
Bárbara. César diz que eles precisam 
deixar o esconderijo. Guido diz que o 
telefone de Bárbara está grampeado. 
Zoe telefona para a jornalista e revela 
o plano de fuga. Guido, Dudu e André 
ouvem tudo. Eles correm para o es-
conderijo e invadem o local. Ariela 
avisa a Ricardo sobre a descoberta. 
André, Guido e Dudu não encontram 
ninguém no local e saem em busca 
dos fugitivos. Alan recebe um telefo-
nema de Ariela. Dudu, Guido e André 
seguem o sinal de GPS e alcançam o 
carro. Eles percebem que foram enga-
nados. Algumas horas antes, Zoe e os 
amigos combinam de fugirem para o 
deserto. Dudu e André falam sobre o 
grampo no telefone de Bárbara. 

Alberto diz ao avô que se aprovei-
tará da gravidez de Ester para ficar 
com ela. Cristal revela a Amparo que 
desconfia dos negócios do pai. Qui-
rino se casa com Doralice. Quirino e 
Doralice encontram um bebê em um 
cesto na porta de sua casa. Ester sente 
que está na hora de seu filho nascer e 
chama por Veridiana. Dadá convoca a 
avó para ajudar Ester a dar à luz seu 
filho. Juliano se surpreende ao ver o 
bebê que Doralice e Quirino acharam 
na porta de casa. Cassiano continua 
tentando fugir. Dadá anuncia que o 
filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio 
passa no vestibular e faz planos com 
Zuleika sobre seu futuro no Grupo Al-
buquerque. Ester decide que o nome de 
seu filho será Samuel. Alberto convida 
Ester para ir a Natal fazer compras.

Os alunos afirmam sua decepção 
com a atitude de Bóris. Felipe dis-
cute com Lica, e os dois decidem dar 
um tempo. Clara desabafa com Luís. 
Tato volta a trabalhar na lanchonete 
de Roney e propõe retomar a socie-
dade com Das Dores. Fio sugere que 
Valdemar esteja interessado em Das 
Dores. Ellen sofre uma agressão na 
nova escola. Jota, Tina e Lica de-
fendem Ellen. Roney e Deco explicam 
que, para trocar o registro de Tonico, 
Tato precisará fazer um exame de 
DNA. Bóris questiona sua decisão de 
deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara 
cobra uma atitude de Malu quanto ao 
trote sofrido por Ellen. MB convida K1 
para viajar. Keyla se preocupa com a 
tristeza de Tato por causa do registro 
de Tonico. 

Na rua, as crianças tomam banho na 
fonte de um parque. Vivi é a que mais 
estranha tudo. No orfanato, Carmen 
ameaça demitir mais funcionários com 
a nova fuga de crianças. Mili toma a 
frente e diz que foi ela quem pegou a 
chave de Chico escondida para que 
as demais crianças fugissem. Carmen 
grita com Mili e a manda ir para o 
quarto, onde deverá ficar de castigo. 
A diretora fica preocupada em como 
avisar José Ricardo do ocorrido. O em-
presário fica nervoso ao receber uma 
ligação da diretora informando da fuga 
das crianças. Duda vai até o quarto 
das meninas falar com Mili. A garota 
pede desculpa por ter falado mal dele 
para as demais crianças. José Ricardo 
chega ao orfanato acompanhado de 
Cintia. 

Celeste tem uma conversa definitiva 
com Baltazar. Celina tenta manipular 
Beatriz a não aceitar nenhum acordo 
com Danielle. Quinzé vai atrás de 
Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia 
quem é a nova Sereia do Pedaço. 
Juan Guilherme convida os alunos 
de Letícia para o casamento. Patrícia 
conta para Tereza Cristina que está 
grávida. Tereza Cristina pensa em em-
purrar Patrícia da escada. Ferdinand 
fala com Tereza Cristina, observado 
pelo delegado Paredes. Clint alerta 
Wallace sobre os treinos. Enzo desiste 
de aplicar golpes com Pereirinha. Hen-
rique avisa a Celina que continuará 
apoiando Beatriz. Esther e Paulo se 
reconciliam. Tereza Cristina exige que 
Ferdinand sequestre Griselda. 

Lima Duarte participa do 
‘Globo Repórter’ especial

Babu começa a 
gravar ‘Salve-se 
Quem Puder’

O ator Lima Duarte, que estava na primeira transmissão 
televisiva no Brasil, em 18 de setembro de 1950, participa dos 
programas especiais que o “Globo Repórter” prepara para 
celebrar os 70 anos da chegada da TV ao país nos dias 18 
e 25 de setembro. Em entrevista remota à repórter Isabela 
Assumpção, Lima fala, entre outras coisas, sobre Sassá 
Mutema, um de seus personagens mais marcantes, na novela 
“O Salvador da Pátria”: “Ele tinha uma ideia, uma metáfora 
muito bonita no personagem. Ele tinha um dom que as plantas, 
e as flores vicejavam na mão dele. Isso é... segregava alguma 
enzima ali que favorecia as plantas e elas vicejavam... e ele vai 
aprendendo... ele não sabia nada, não sabia ler, mas as flores 
vicejavam”, conta o ator.

Babu Santana vai começar a gravar “Salve-se 
Quem Puder” na próxima quarta-feira. O ator, 
que foi escalado para a novela enquanto ainda 
estava no “Big Brother Brasil 20”, vai interpretar 
Nanico, um policial federal que vai investigar 
Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e 
Kira (Vitória Strada) e protegê-las de Dominique 
(Guilhermina Guinle). Nanico vai se envolver com 
Ermelinda (Grace Gianoukas).

Izabela Cavalcanti

Círculos, efeitos sombreados, 
traços, marcações e tamanhos fora 
do padrão. Estas são algumas 
características do “sketch”, um 
tipo de desenho que tem atraído 
olhares de quem prefere explorar 
a criatividade e a imaginação, 
criando uma nova realidade com as 
próprias características. O jovem 
estudante de Artes Visuais Jodri 
Aquino, de 24 anos, é um exemplo 
de quem busca gêneros mais li-
vres para o seu trabalho, tendo 
aproximadamente 200 produções 
nesse estilo.

“O objetivo principal é sempre 
desenhar para me divertir e me 
expressar. O público gosta e alguns 
clientes buscam esse estilo de de-
senho para seus projetos. Eu gosto 
que seja despretensioso, que falte 
informações em alguns pedaços, 
que sobre linhas soltas que fizeram 
parte do rascunho e que não foram 
retiradas”, explica Jodri.

O estudante começou a desenhar 
há aproximadamente um ano e meio, 
mas garante que o processo foi to-
talmente natural, partindo do seu 
interesse em pesquisar e conhecer 
mais sobre vários artistas e estilos. 
Para ele, o que chama mais atenção 
é passar para o papel retrato de 
pessoas, pois, junto ao desenho, 
histórias e sentimentos também são 
contados de forma oculta.

Técnicas utilizadas
Projetar um sketch não é sim-

plesmente desenhar algo sem fina-
lizar, é a possibilidade de aguçar 
a imaginação e explorar novos 
estilos e experiências. 

Além disso, esses desenhos não 
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Hobby tornou-se 
uma profissão 
pela qual Jodri é 
hoje apaixonado

Novelas Novelas Desenho

Taís Araujo e Lázaro Ramos gravam ‘Amor e Sorte’ de casa
Taís Araujo e Lázaro Ramos são os protagonistas do episódio 

“Linha de Raciocínio”, da série “Amor e Sorte” de amanhã. O 
episódio conta a história do casal Tabata e Cadu, que inicia uma 
DR por causa de um panelaço. Participar ou não, eis a questão, 
a discussão segue trazendo à tona questões individuais e do 
casal, num retrato humorado sobre os relacionamentos durante 
a quarentena. Taís e Lázaro gravaram tudo sem sair de casa. 
“Estamos inventando uma maneira nova de fazer o audiovisual onde 
todos os profissionais continuam sendo necessários. Eles estão 
aqui. Só foi possível fazer o que fizemos porque esses profissionais 
nos ensinaram e nos guiaram remotamente. Para o mercado é 
muito importante saber que somos capazes de fazer miséria, 
muitas coisas. A gente, de fato, consegue se reinventar”, diz Taís. 
Para Lázaro, falar sobre a pandemia, no meio da pandemia, é uma 
espécie de catarse: “A gente está falando através do humor e com 
uma pitadinha de amor. São episódios acolhedores, que trarão 
conforto. Essa série tem isso de muito especial. Vai dar um momento 
de alegria e fôlego para continuar caminhando”.

precisam cumprir um critério, são 
apenas ideias transmitidas por 
meio de traços e cores, por isso 
podem ser feitos como o próprio 
artista preferir.

Para que fique ainda mais atra-
ente podem ser usadas algumas 
técnicas como hachuras – utili-
zada para criar efeitos de tons 
ou sombras –, tinta nanquim feita 
para aplicação em desenhos sobre 
papel, entre outros detalhes que 
podem ser acrescentados.

“Eu gosto muito que alguns 
pontos do desenho tenham des-
taque, como os pontos de luz bem 
demarcados, nariz muitas vezes 
construídos com círculos visíveis, 
olhos maiores que o normal. Essa 
liberdade que eu tenho em deixar 
a linha livre para essas coisas e 
preencher as sombras com ha-

chura, são pontos que gosto de 
trabalhar. Uso também o nanquim 
pra terminar e fazer a trama das 
sombras do desenho”, conta Jodri.

Além das dezenas de pinturas 
guardadas, por agora, ele está 
trabalhando para a entrega de 
mais 15 retratos e os planos para 
o futuro são passar para o papel 
muitas outras histórias escondidas 
por trás dos desenhos.

Esse estilo ainda pode ser pouco 
conhecido, mas está ganhando 
cada vez mais espaço no trabalho 
de artistas e no coração daqueles 
que buscam autenticidade.

Os “sketches” também são co-
nhecidos como esboços ou ras-
cunhos. São estilos de desenho 
mais soltos, sem muito rigor e que 
agregam valor ao projeto usando 
a criatividade.

Jovem artista 
se destaca com 
desenhos no 
estilo sketch


