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Ruy e Ritinha transam e ele a leva para o Rio de Janeiro

Amaralina avisa a Duque e Cas-
siano sobre a presença do avô no 
Brasil. Ester discute com Dionísio por 
ele não aceitar que William brinque 
com seus bisnetos. Taís tenta con-
vencer Ester a esquecer Cassiano. 
Quirino exige satisfações de Dionísio 
sobre o modo como ele tratou William. 
Quirino pede demissão. Chico deixa 
a família impaciente ao afirmar que 
Cassiano voltará. Candinho viaja em 
busca de Ariana. O navio onde estão 
Cassiano, Duque e Amaralina chega 
ao Brasil. Duque fica em dúvida entre 
desembarcar com Cassiano ou seguir 
para o Rio de Janeiro com Amara-
lina. Dionísio avisa a Samuca que 
não quer mais William em sua casa. 

Liara repreende Claudia por não 
contar a Carolina a verdade sobre Ga-
briel. Eliza diz a Jonatas que decidiu ir 
para Paris. Arthur prestigia Carolina 
na inauguração de seu brechó. Leila 
resiste à sedução de Rafael. Rosângela 
surpreende ao não aceitar o pedido de 
casamento que Florisval lhe faz em pú-
blico. Montanha e Maristela se beijam. 
Rosângela confessa aos filhos que não 
acredita em Florisval. Germano ouve 
Rafael falar com Lili sobre sua gra-
videz. Germano fica desnorteado com 
a notícia de que Lili está grávida e com 
a possibilidade de o filho ser de Rafael. 
Carlinhos furta o dinheiro de Gilda. 
Gilda diz a Hugo que só Riscado sabia 
onde o dinheiro estava e acusa o rapaz 

de roubo. Rosângela pede Florisval em 
casamento. Germano afirma a Lili que 
a ama e que cuidará do bebê.

Francineide leva Ritinha até seu 
trabalho. Caio afirma a Junqueira 
que não quer voltar a trabalhar com 
comércio. Bibi dorme em um bar com 
Rubinho. Zeca se impressiona com 
Jeiza lutando. Ritinha pede para 
Francineide mentir para Edinalva 
sobre seu paradeiro. Zeca afirma a 
Abel que não quer mais saber de Ri-
tinha. Jeiza repreende Cândida por 
ter reatado com o namorado. Ivana 
se interessa por Cláudio. Eurico 
confidencia a Silvana que Dantas 
viu Eugênio almoçando com uma 
mulher. Ivana desiste de sair com 
Cláudio, e Joyce se irrita. Heleninha 
reclama das fantasias de Yuri. Bibi 
tenta recuperar sua matrícula na 
faculdade. Silvana questiona Joyce 
sobre seu casamento com Eugênio e 
decide procurar Irene. Caio e Bibi se 

veem na faculdade. Zeca vê Ritinha 
trabalhando em um aquário, vestida 
como uma sereia.
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Vivarium é um filme extremamente mental 
para aqueles que buscam entender um pouco 
da psique humana, também certas dependên-

cias que nos cercam em determinadas fases da 
vida. Dirigido por Lorcan Finnegan, que até o mo-
mento não comandou nada relevante, mostra que 
tem uma biblioteca mental grande e inventividade 
de sobra. Isso fica evidente nos planos de câmera 
e na condução sobrea para acompanhar alguns 
acontecimentos desconexos ao longo do filme.

Tom (Jesse Eisenberg) e Gemma (Imogen 
Poots), são um casal pretensioso em busca de 
uma casa para começar a vida, os dois vão a 
uma corretora para visitar uma nova remessa 
de casas. O corretor Martin (Jonathan Aris), é 
um homem bem peculiar que vai até o lugar - 
que remete a um tipo de condomínio dos sonhos, 
dos mais lisérgicos, onde 
até as nuvens assumem 
formas mais agradáveis 
junto ao dégradé perfeito 
entre o azul do céu e o 
laranja solar. A dupla logo 
percebe que aquilo é uma 
espécie de arapuca para 
mantê-los em uma espécie 
de experiência social. 
Sem entregar muitos spoilers esse filme é uma 
grande surpresa para os desavisados, e também 
claro o que se pode retirar em assistir esse tipo 
de obra, com tantas nuances e espinhando em 
assuntos como maternidade, responsabilidade 
emocional, ganância. Jesse entrega uma boa 
performance mesmo sendo um ator mediano, 
bem dirigido ele funciona, quem brilha é Imagem 
que passa por poucas e boas quando um terceiro 
‘elemento’ é inserido. 

A partir deste parágrafo procure o filme no 
Streaming mais próximos para que possamos 
entender melhor o que foi passado nas 1h39. Avi-
sados, vamos lá. O filme cresce sobre uma ode ao 
Status quo. Veja bem, se tudo que temos que fazer 
na vida é ter um parceiro e uma casa com filhos 

e a sociedade nos conduz como uma forma de 
mostrarmos que somos capazes. No filme temos 
um abandono de pai, um descontento tão grande 
por essa vida plástica, que somos jogados de 
supetão, depois do casamento o filme faz alusão 
aos alimentos não terem sabor ou se afogar em 
rotinas extremamente exaustivas para abster do 
convívio familiar. Todo o processo de construção 
do filme vai deixando bem claro as críticas a esses 
pilares da família que na verdade não existem.

Os efeitos especiais são bem empregados, a cor 
do filme é sempre esverdeada sempre quando o 
sentido de frieza ligado a cores mais quentes em 
momentos de reviravolta. Repare no final do arco 
dos personagens há uma iluminação predominante 
vermelho, com Spots e filtros bem carregados, 
hora com cor, hora saturada, dando a essência 

das personalidades de 
cada um. Lorcan tem 
domínio de como o os 
diálogo vão sendo in-
seridos como parte da 
narrativa sendo posta 
em recursos visuais 
ou planos que são ex-
tremamente lindos. O 
filme vai se tornando 

claustrofóbico para os espectadores, assim como 
é para os personagens. Vivarium é mais que um 
filme, é uma experiência e exige atenção para 
mergulhar nesse pequeno universo, também não 
é complexo, pelo qual você leitor vai indicar para 
todos os amigos e falar sobre por meses a fio. A 
simplicidade desse projeto encanta e diverte não 
vai muito além das horas que nos empenhamos 
nele, apenas acontece como algo que preci-
samos naquela hora. E se você é daqueles que 
fica pensando sobre alguns pilares que regem a 
hegemonia de nossa sociedade comece por esse 
filme e desenvolva uma lista particular de títulos 
para explorar essa temática, assista aos fins 
de semana e estimule um debate com amigos e 
familiares. 

O filme desenvolve-
se sobre uma ode 
ao status quo.
Filipe Gonçalves, jornalista

Vivarium e sua crítica a ‘família de bem’

Filipe Gonçalves

Em ‘Diário de um 
Confi nado’, Murilo 
tenta fl exibilizar

Cassandra conta sobre 
a gravidez de Lili

A falta de noção de Cas-
sandra (Juliana Paiva) não tem 
limites, em “Totalmente De-
mais”. A filha de Hugo (Orã Fi-
gueiredo) é incapaz de guardar 
segredos, mesmo quando é a 
única detentora da informação. 
Depois de descobrir que Lili (Vi-
vianne Pasmanter) está grávida, 
Cassandra jura para a ‘sogra’ 
que a novidade não vai vazar. 
Mas não consegue se controlar 
e fica doida para dividir a fofoca 
com alguém. Para não quebrar a 
promessa feita a Lili, Cassandra 

Ruy (Fiuk) vai ser obrigado a levar Ritinha (Isis 
Valverde) para o Rio em “A Força do Querer”. É que 
ele vai procurá-la no dia do seu casamento com Zeca 
(Marco Pigossi) e o noivo atira nos dois quando os vê 
juntos. Sem saída, Ruy e Ritinha fogem de barco pelo 
rio. No caminho, os dois transam e ela o obriga a lhe 
dar proteção. Pressionado, Ruy instala Ritinha numa 
casa vazia perto da praia. Ritinha, no entanto, não vai 
aceitar com facilidade ser a outra na vida de Ruy. A 
jovem ameaça o playboy de ir a uma rádio e contar que 
ele traiu Cibele (Bruna Linzmeyer) com ela. “Tu escan-
galhaste com meu casamento e agora quer me largar 
sozinha nesse fim de mundo?!”, argumenta ela.

Ainda em quarentena, mas agora 
tentando flexibilizar, Murilo (Bruno 
Mazzeo) vai continuar se aventurando 
na cozinha, na segunda temporada de 
“Diário de um Confinado”, que estreia 
ainda este mês no Globoplay. A nova 
temporada da série, escrita por Bruno e 
dirigida por sua mulher, Joana Jabace, 
terá seis episódios que falam sobre o 
cotidiano do personagem em diferentes 
situações: comemorando o aniversário, 
reencontrando os amigos, tentando fazer 
mudanças na casa e na cabeça. Mas, o 
que não mudou são os altos e baixos no 
humor do rapaz.

Ester deixa claro a Alberto que não 
vai mais admitir as interferências de 
Dionísio em sua vida. 

tem a brilhante ideia de contar a novidade para si mesma, 
de frente para o espelho, no banheiro da casa do namorado. 
Acontece que Fabinho (Daniel Blanco) aparece no momento 
e é surpreendido com a revelação. Cassandra se atrapalha, 
tenta disfarçar e consertar a mancada, mas não tem jeito. 
Fabinho fica chocado ao saber que a mãe está grávida e o 
filho pode ser de Germano (Humberto Martins) ou de Rafael 
(Daniel Rocha). Cassandra pede ao namorado para não 
confrontar Lili, mas o rapaz não aceita o trato. Lili fica enfu-
recida ao saber que a jovem deu com a língua nos dentes e 
pede discrição ao filho com relação a Germano. Sem saída, 
a empresária acaba confessando a descoberta da gravidez 
e conta que já marcou uma consulta médica. Como se não 
bastasse a confusão armada, Cassandra ainda “arremata” 
o dia ao deixar escapar a fofoca durante a sessão de fotos 
para a revista Totalmente Demais, com Rafael. Além do 
fotógrafo, que fica desnorteado com a notícia e com a possi-
bilidade de ser pai, Leila (Carla Salle), Dorinha (Samantha 
Schmutz) e Lu (Julianne Trevisol), presentes no estúdio, 
também ficam sabendo da novidade. Cassandra ainda 
tenta, em vão, propor um pacto de sigilo entre todos.

Globoplay anuncia 
novas  temporadas 
de ‘Desalma’  e 
terceira de ‘A Divisão’

Dois grandes títulos originais do Globo-
play acabam de ser renovados: “Desalma” e 
“A Divisão. O drama sobrenatural só estreia 
no dia 22 de outubro e já tem a sua segunda 
temporada confirmada. A terceira temporada 
de “A divisão” já está em desenvolvimento e as 
gravações devem acontecer em 2021. Marcelo 
Serrado e do Nego do Borel vão participar do 
projeto. “Na próxima temporada, a gente vai 
ter a possibilidade de ver algo que ainda não 
foi mostrado, que é o planejamento de um se-
questro, além da indústria que está por trás 
disto”, adianta o criador José Júnior.


