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Maria Teresa se aproxima 
das esposas dos militares

Pablo se acerta com William

Agatha Moreira fala 
sobre cena em que Josia-
ne joga bolo nas pessoas

Depois de ‘Verão
90’, Gabriel Godoy 
fi lma ‘Cedo Demais’

Após perder vários empregos em um curto espaço de 
tempo, a filha de Maria da Paz (Juliana Paes) recorre 
à mãe. O que ela não esperava é que fosse acabar 
vendendo bolos na rua. Chamada de boleira pelos 
clientes e completamente humilhada, Josiane explode e 
acaba jogando seus próprios produtos nas pessoas. Em 
entrevista ao Gshow, Agatha Moreira (Josiane) comenta 
que: “Acho que é uma das cenas mais esperadas pelo 
público. Pelo menos eu, Agatha, como telespectadora, 
estou louca para ver isso, para ver a Josiane na rua, 
tendo que trabalhar, batalhar e gritar ‘Olha os bolos 
da Paz’. Foi muito divertido”, diz. A atriz também falou 
sobre seu desejo em relação ao destino da personagem. 
“Não quero redenção nenhuma, mas quem decide é o 
nosso autor”, complementa. 

Se aproximar das esposas dos militares gaúchos que acabam 
de chegar ao Rio de Janeiro parece um sonho para Maria Teresa 
(Fernanda Torres), em “Filhos da Pátria”. Em um evento do trabalho 
de Geraldo (Alexandre Nero), ela conhece Aracy (Angela Dip) e 
Yolanda (Malu Valle), que apresentam para ela o livro “Lar feliz, o 
manual da família perfeita”. A cena, gravada nos jardins do Palácio do 
Catete, está prevista para ir ao ar amanhã.

Depois do sucesso em “Verão 90”, Gabriel 
Godoy está filmando a comédia “Cedo Demais”. 
Ele interpreta Manolo, um dos melhores amigos 
da protagonista Dora, vivida por Thati Lopes. 
Viúva no mesmo dia em que casa, ela passa 
a ser disputada por dois rapazes, amigos de 
infância do seu falecido marido.

Leo Ribeiro

Ocupando mais uma vez o espaço 
do Museu de Arte Contemporânea 
(Marco), os dois últimos sábados 
do mês de outubro na instituição 
(19 e 26) são destinados à oficina de 
Desenho no Museu de Arte Contem-
porânea das 14 às 17 horas, vindo 
como uma boa oportunidade para os 
pais inscreverem seus filhos e des-
pertar nos pequenos as noções de 
perspectiva linear e preenchimento 
em aquarela. 

As inscrições estão abertas por 
meio do Programa Educativo, as 
aulas são direcionadas para maiores 
de 16 anos e serão ministradas pelos 
professores Alan Vilar e Rodrigo 
Albuquerque. Rodrigo comanda a 
oficina deste sábado, que terá como 
foco a perspectiva linear com 1,  2 e 3 
pontos de fuga. Alan Vilar comanda 
o segundo sábado de trabalhos no 
museu, com o objetivo de ensinar a 
realizar o preenchimento em aqua-
rela, mostrando suas principais 
técnicas, quais são os materiais 
necessários e suas funções. 

Ambos ex-alunos do Núcleo de 
Atividades de Altas Habilidades/Su-
perdotação (NAAH/S) e professores 

de desenho na loja Arquitécnica, os 
artistas trabalham juntos também 
na Artgrafite. “A arte começou como 
um hobby, mas hoje levo muito a 
sério, trabalho com isso, dando 
aulas, cursos e workshops, seja 
na Arquitécnica, MARCO (Museu 
de Arte Contemporânea de Campo 
Grande MS) ou com a Artgrafite, 
onde sou co-fundador junto com o 
professor Rodrigo Albuquerque”. 
conta o artista Alan Vilar ao Jornal 
O Estado.

“A arte vem como uma forma 
de trazer novas possibilidades, 
podendo reformular alguns para-
digmas e assim melhorar as percep-
ções de quem só esta vendo o lado 
ruim da vida”,  aponta ainda Alan.  

Sobre o ofício e a profissão, Alan 
aponta que, por meio de seus traços: 
“A ideia é chegar nas pessoas, seja 
como professor, ajudando em seu 
desenvolvimento  técnico e artís-
tico, ou com meu trabalho, tocando, 
causando alguma provocação ou 
simplesmente as alegrando. Quero 
muito alcançar mais pessoas, 
causar alguma mudança e sempre 
estar em evolução”. 

Quanto às técnicas de pintura 
que utiliza, o artista destaca que em 
trabalhos tem gosto por: “Pesquisar 

e testar coisas novas, uso muito nos 
meus trabalhos lápis de cor, lápis 
grafite, giz pastel seco e oleoso, 
aquarela, caneta nankin, mas já 
usei também carvão, tinta acrílica, 
caneta esferográfica, produzi tintas 
naturais, já usei sangue, esmalte 
de unha que peguei de minha irmã, 
camadas de vidro, entre outras 
técnicas”. 

 A oficina terá certificado e tem 
tarifa (ainda sem material incluso), 
sendo necessário que o aluno leve: 
lápis HB, borracha, aquarela pentel 
12 cores, pincel keramik nº 8 e 2 e 
papel canson 300g/m². Serão ofe-
recidas dez vagas, e excedendo o 
número de vagas será criada uma 
lista de espera.

As inscrições devem ser feitas 
pessoalmente de terça a sexta, das 
7h30 às 17h30, ou sábado e domingo, 
das 14 às 18 horas, e se a pessoa for 
menor de idade os pais ou responsá-
veis deverão realizar a inscrição; o 
pagamento é realizado no primeiro 
dia de aula. (Com assessoria)

SERVIÇO: O Marco está localizado na 
Rua Antônio Maria Coelho, 6.000, no 
Parque das Nações Indígenas. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3326-7449. 
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As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no local

Últimos sábados de 
outubro têm oficina 
de desenho no Marco

Artes visuais Novelas Novelas 

Topíssima
Record 20h45

A Dona do Pedaço
Globo 20h25

As Aventuras de Poliana
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h50

Bom Sucesso
Globo 18h35

Éramos Seis
Globo 17h30

Desesperados após a queda, Antonio 
e Sophia discutem e lavam a roupa 
suja. No hangar, um funcionário avisa 
que o piloto não deixou o plano de voo. 
Eduardo e Aderlize se preocupam com 
o acidente. Lara diz que gastaria todo 
seu dinheiro para achar a filha. Paulo 
Roberto atende os jornalistas. Gabriela 
e Carlos tentam acalmar Mariinha. 
Madalena fica preocupada. Antonio e o 
enfermeiro tentam fazer uma fogueira. 
Sophia tenta ajudar e acaba causando 
um incêndio. Ela apaga o fogo com o 
extintor do helicóptero e se dá conta 
que acabou com toda a fonte de calor. 
Yasmim ampara Lara. Paulo Roberto 
humilha Edison. Beatriz oferece apoio 
à Mariinha. Zeca vê Fernando com um 
tênis novo e o questiona. 

Lola repreende Júlio por aceitar a 
sociedade, mesmo sem condições fi-
nanceiras. Almeida afirma a Gusmões 
que continuará mentindo sobre sua 
condição a Clotilde. Inês flagra Shirley 
com as cartas de João. Genu desconfia 
de Virgulino. Júlio tenta pegar um 
empréstimo no banco. Inês revela a 
Afonso que Shirley esconde cartas 
dele. Emília se surpreende com a pro-
ximidade entre Justina e Zeca. Afonso 
discute com Shirley. Shirley pensa em 
procurar João. Almeida pede para 
conversar com Júlio. Marion se ofe-
rece para ajudar Júlio. Almeida se 
declara para Clotilde. Lola conduz 
com habilidade a carroça de Afonso, 
que demonstra seu encantamento. 
Marion consegue um investidor para 
Júlio, e os dois se beijam. 

Rita e Filipe têm sua primeira 
noite de amor. Meg chega à casa de 
Guga, e confessa que gosta de Beto. 
Filipe diz a Rita que enfrentará a 
família para ficar com ela. Carla 
repreende Raíssa por chegar tarde 
em casa. Rita e Filipe voltam de 
Petrópolis. Raíssa dorme durante 
a prova. Madureira faz uma grande 
encomenda de camisetas com Ser-
ginho e Camelo. A paciente de Lígia 
volta ao hospital em estado grave. 
Beto é rude com Meg. Filipe leva 
Rita até a frente de seu prédio. 
Nanda fica enciumada ao ver Ra-
íssa ser assediada por fãs. Filipe 
deixa Rita pegar Nina no colo. Beto 
ajuda Meg na rua. Carla repreende 
Raíssa pela nota baixa na prova. 
Nanda fica chateada com Ivete. 

Roger cobra Nadine para que agi-
lize seu plano contra OTTO. Eric e 
Hugo tentam sabotar a apresentação 
de Bento. Helô conversa com Ruth 
sobre sua decisão em priorizar a 
apresentação de Bento. Os valentões 
Eric e Hugo escolhem o “alvo da 
vez” para atormentar. Pendleton re-
comenda um novo professor de artes 
para a escola, e surge com uma dinâ-
mica de aula diferente do habitual. 
Débora critica a decisão de Marcelo 
em mudar-se para o interior. Nancy 
começa a trabalhar na lanchonete 
da Ruth Goulart. Luca é convocado a 
diretoria. Poliana conta a Pendleton 
sobre a mudança, o que o deixa visi-
velmente incomodado e o faz tomar 
uma atitude extrema. 

 Maria da Paz sorteia um ingre-
diente inusitado para colocar em seu 
bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. 
André é hostil com Leandro. Agno 
defende Leandro na academia. Otávio 
tenta ajudar a filha a fugir com Chi-
clete. Vivi é chamada para ser jurada 
do concurso de bolos. Jô fala com 
Carmelinda que pretende usar Téo 
para conseguir um bom casamento. 
Yohana previne Téo contra Jô. Uma 
das concorrentes sabota a massa do 
bolo de Maria da Paz. Agno decide 
ajudar Leandro a estudar. Yohana e 
Camilo interrogam Ellen e Evelina, 
que acusam Régis. Fabiana vê Rock e 
Joana se beijando. Jô é chamada para 
depor e prejudica Régis. Rael vai à 
casa de Lyris. Régis é preso. 

Alberto diz a Paloma que ela lhe 
trouxe a alegria de volta. Marcos 
agradece Paloma. Ramon hostiliza 
Waguinho, que é defendido por 
Elomar e Francisca. Nana pede a 
Paloma para voltar a trabalhar na 
mansão. Mário avisa a Silvana que o 
médico disse que há chances de sua 
visão voltar com o tempo. William 
aconselha Gisele a esquecer Diogo 
e ficar com Yuri. Marcos avisa a 
Natasha que não quer compromisso 
com ela. Paloma pede a opinião da 
família para o convite que Nana 
lhe fez, para trabalhar de novo na 
mansão. Ramon não concorda com 
o retorno de Paloma para a mansão. 
William entrega a Gisele a medalha 
que Yuri esqueceu.

Pablo (Rafael Infante), finalmente, vai reconhecer o valor de William 
(Diego Montez) e que sente algo especial por ele, em “Bom Sucesso”. 
O ator será vítima de dois bandidos durante a festa de Réveillon e será 
salvo por William, que percebe que botaram um Boa Noite, Cinderela na 
bebida dele. “Eu fico negando, tentando fugir de uma coisa que desde o 
início sempre foi tão claro. Você é o cara certo. Vamos investir no nosso 
relacionamento”, diz Pablo. Pablo fala que William foi seu herói e que 
o ajudou muito a sair do armário: “Foi você que me ajudou a me desco-
brir, me reconhecer e ser feliz do jeito que eu sou”. William diz que está 
adorando os elogios, mas sabe que depois ele vai lhe dispensar de novo. 
Pablo diz que, agora, é diferente e chama William para viajar para o Ca-
ribe com ele. “Tudo por minha conta”, completa o bonitão. William, feliz, 
beija o ator como se falasse “sim”.


