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Apocalipse
Record 19h25

Fina Estampa
Globo 20h00

As Aventuras de Poliana
SBT 19h30

Malhação
Globo 17h45

Totalmente Demais
Globo 20h20

Novo Mundo
Globo  18h30

Florisval aprova a atuação de sua 
falsa mãe junto a Maristela. Leila 
tenta consolar Jonatas. Jamaica se in-
sinua para Lu. Germano abraça Caro-
lina, que chora por Arthur. Lili deduz 
que Germano e Carolina estão juntos. 
A atriz contratada por Florisval passa 
mal, e ele acaba tendo que hospedá-la 
em sua casa. Dorinha avisa a Zé Pedro 
que planeja unir Carolina e Germano. 
Rafael assume para Charles que está 
apaixonado, mas não diz por quem. 
Lili visita Rafael. Cassandra flagra Lili 
e Rafael juntos. Cassandra comenta 
com Adele e Débora que desconfia 
da relação de Lili e Rafael. Rafael e 
Lili se beijam, e o fotógrafo confessa 
que está apaixonado por ela. Maurice 
conta a Carolina que a Excalibur é o 
único patrimônio da família.

Saulo observa o fim da construção 
do Templo. Zoe amamenta o filho. 
Algum tempo se passa e ela segura 
o bebê maiorzinho. Arthur e Bár-
bara noticiam as consequências da 
escassez de água. Em Jerusalém, 
Isabela e os pais se preparam para a 
inauguração do Templo de Jerusalém. 
Gideon percebe que Débora não o 
perdoou. Ricardo fica animado com 
a inauguração do Templo. Benjamin 
fica intrigado com as palavras de 
Elias e Moisés. Vestida com vestes 
beduínas, Zoe passeia nas ruas de 
Jerusalém com Jamal e Soraya. Ela se 
assusta ao se deparar com Benjamin. 
Benjamin percebe que está diante de 
Zoe. Ricardo é ovacionado durante a 
inauguração do Templo de Jerusalém.

Anna e Joaquim se beijam. Olinto 
distrai Nívea. Joaquim procura Quin-
zinho disfarçado como um frei. Astuta 
e Pelópidas se hospedam na taberna 
com um grupo de cientistas e avisam 
que farão uma Feira de Curiosidades. 
Cecília e Libério pensam em fugir com 
a ajuda de Matias. Domitila acredita 
estar grávida. Amália tem uma lem-
brança e comemora com Peter. Dom 
Pedro sente ciúmes de Bonifácio e 
Leopoldina. Anna ajuda Olinto a en-
ganar Thomas. Cecília se assusta ao 
saber que Sebastião negociou seu ca-
samento com Orozimbo. Hugo flagra 
Elvira com Quinzinho. Elvira implora 
que Hugo não conte que ela está viva. 
Anna finge se irritar com Thomas. 
Joaquim informa a Olinto quando irá 
fugir com Anna e Vitória.

Keyla explica para Tato quem é 
Deco. Roney se atrapalha ao cuidar 
de Tonico antes de seu show. An-
derson pensa em produzir um vídeo 
da banda de Samantha. Roney perde 
a voz. Dóris agradece a todos pela 
festa. Fio anuncia os vencedores do 
concurso de melhor barraca, e todos 
vibram com a vitória de Tato. Tato vê 
Keyla com Deco. Jota se incomoda 
ao ver Ellen beijar Fio. Guto procura 
Benê. Roney consegue se apresentar. 
Keyla pede para conversar com Deco 
depois da festa. Keyla discute com 
Tato por causa de Deco. Julinho pro-
cura por Josefina. Keyla pede a Benê 
para não contar a ninguém que Deco 
é o pai de Tonico. Nena, Das Dores 
e Anderson se espantam ao ver que 
Fio dormiu no quarto de Ellen. 

João visita Poliana e leva feijão 
para distraí-la. Antonio chega e 
conta a eles que Waldisney fez Nanci 
de refém. Gleyce fala para Jeff que 
Waldisney foi preso e diz que ele e 
o Rato. Jeff revela para Gleyce que 
sabia que Waldisney é o Rato e conta 
que ele o ameaçava. Nanci consegue 
fujir e é acolhida por Mirela e dona 
Branca. Glória vai falar com Pend-
leton e pergunta se ele que roubou 
as jóias da família da Luisa. Marcelo 
e Luisa recebem uma mensagem no 
celular dizendo que Poliana está pa-
raplégica. Falcão fala para Lindomar 
não fazer o enredo da escola de 
samba. As crianças do clubinho des-
confiam que Pendleton está mentindo 
e acham que Ester está envolvida no 
acidente de Poliana. 

Antenor mostra para Daniel a foto 
de Patrícia e Alexandre se beijando 
na faculdade. Patrícia ameaça An-
tenor, que acaba se declarando para 
a jovem. Alexandre flagra Antenor 
com Patrícia. Rafael ajuda Amália. 
Crô anuncia a chegada de Fred. Teo-
dora conversa com Mônica sobre sua 
viagem. Pereirinha leva a miniatura 
que encontrou a outro antiquário. 
Beatriz ouve Antenor dizer que não 
consegue esquecer Patrícia. Tereza 
Cristina afirma que Fred será o chef 
do Le Velmont e pede ajuda para 
fechar o novo restaurante de Renê. 
Pereirinha consegue vender a minia-
tura para um antiquário. Íris afirma 
a Alice que chantageará Tereza 
Cristina, e Álvaro ouve. 

Klebber Toledo e Camila 
Queiroz ajudam a 
divulgar canal de amigos

Paulo Vieira 
vai estrelar 
no Globoplay

Dorinha entra em 
coma por ciúmes 
de Zé Pedro

Klebber Toledo e Camila Queiroz são os convidados especiais 
do terceiro episódio do canal “Amigo é bom, mas dura muito”, de 
Bruno Fagundes e Felipe Hintz. No vídeo, o casal tenta, de forma 
bem-humorada, alavancar a divulgação do projeto e ajudar no 
sucesso do canal, por meio de diálogos originais com os amigos. 
Felipe, que foi padrinho de casamento de Camila e Klebber, diz 
que eles sempre estão apoiando uns aos outros e que os dois se 
jogaram na proposta. “Quando eu contei que estava fazendo um 
canal com o Bruno, eles toparam participar sem ao menos ler 
o roteiro. São amigos para a vida!”, diz Felipe. Eles gravaram 
tudo antes da pandemia, em uma vinda deles a São Paulo, e os 
atores afirmam que estão muito felizes com essa participação. 
“A ideia é incrível e tem tudo para dar certo. Quando Felipe nos 
convidou, topei na mesma hora. Eles são pessoas maravilhosas, 
amo estar perto’’, afirma Camila. Klebber também diz ter ficado 
muito feliz com o convite: “Felipe e Bruno são amigos muito 
queridos, nos divertimos do início ao fim e acho que os dois 
estão fazendo algo diferente, engraçado e autêntico”.

“Totalmente Demais” é uma novela 
divertida, mas um acontecimento triste 
vai chocar os telespectadores da trama: 
Dorinha (Samantha Schmütz) vai entrar 
em coma depois de uma lipoaspiração. A 
irmã de Carolina (Juliana Paes) decide 
fazer a cirurgia por ciúmes de Zé Pedro 
(Hélio De La Peña). É que o advogado 
é obrigado por Germano (Humberto 
Martins) a acompanhar as provas do 
concurso porque ele não quer encontrar 
Rafael (Daniel Rocha). Zé Pedro acaba 
dando pinta de modelo numa das provas e 
Dorinha surta, dizendo que precisa operar 
para chamar a atenção do marido – e de 
todos os homens do Bairro de Fátima. A 
cirurgia dá errado e ela fica em coma para 
desespero de sua família.

Da Redação

O Amazon Prime Video anunciou 
na sexta-feira que os três primeiros 
episódios da segunda temporada da 
sátira de super-heróis “The Boys” 
serão divulgados na sexta-feira, 4 
de setembro de 2020. Novos episó-
dios estarão disponíveis no serviço 
toda sexta-feira, chegando ao fim 
da temporada em 9 de outubro. A 
notícia veio logo após o elenco se 
reunir em um evento virtual, apre-
sentado pela estrela convidada da 
segunda temporada, Patton Oswalt, 
que relembrou a primeira e também 
deu dicas sobre a próxima. A série 
Original Amazon de oito episódios 
estará disponível no Prime Video 
em mais de 200 países e territórios, 
e é produzida pela Amazon Studios 
e Sony Pictures Television Studios, 
em parceria com Point Grey Pictures, 
Kripke Enterprises e Original Film.

Ainda mais intensa e insana, 
na segunda temporada os The 
Boys”encontram-se foragidos da 
Justiça, procurados pelos Supes, 
e tentando, desesperadamente, se 
reunir e lutar contra Vought. Escon-
didos, Hughie (Jack Quaid), Mother’s 
Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer 

Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) 
tentam se ajustar a um novo normal, 
com Billy Butcher (Karl Urban) de-
saparecido. Ao mesmo tempo, Star-
light (Erin Moriarty) deve encontrar 
seu lugar no The Seven, enquanto 
Homelander (Antony Starr) se con-
centra para assumir o controle total. 
Seu poder está ameaçado com a che-
gada de Stormfront (Aya Cash), uma 
nova Supe especialista em mídia so-
cial, que tem planos próprios. Além 
disso, a ameaça do Supervilão toma 
o centro das atenções e faz barulho 
enquanto Vought tenta monetizar 
em cima da paranoia da nação.

Os Supes do The Seven também 
incluem Queen Maeve (Dominique 
McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), 
The Deep (Chace Crawford) e Black 
Noir (Nathan Mitchell). Entre as es-
trelas da segunda temporada estão: 
Claudia Doumit, Goran Visnijc, Mal-
colm Barrett, Colby Minifie, Shantel 
VanSanten, Cameron Crovetti, PJ 
Byrne, Laila Robbins e Giancarlo 
Esposito – interpretando o chefe da 
Vought , Stan Edgar –, entre outros.

Sobre ‘The Boys’
“The Boys” é uma abordagem 

divertida e irreverente sobre o que 

acontece quando super-heróis – tão 
populares como as celebridades, 
tão influentes como os políticos e 
tão reverenciados como os deuses 
– abusam de seus superpoderes em 
vez de usá-los para o bem. Em uma 
jornada heroica contra os super-
-poderosos, os The Boys buscam 
expor a verdade sobre The Seven e 
Vought – o conglomerado de bilhões 
de dólares que gerencia esses super-
-heróis e encobre todos os seus 
segredos sujos.

Baseada nos quadrinhos best-
-sellers do “The New York Times”, 
de Garth Ennis e Darick Robertson, 
“The Boys” foi desenvolvida pelo 
showrunner Eric Kripke (“Super-
natural”), que também atua como 
roteirista e produtor-executivo da 
série. Juntando-se a Kripke na pro-
dução-executiva estão: Seth Rogen 
(“Preacher”), Evan Goldberg (“Pre-
acher”) e James Weaver (“Prea-
cher”), da Point Grey Pictures, Neal 
H. Moritz (“Prison Break”) e Pavun 
Shetty (“New Girl”), do Original 
Film’s, além de Phil Sgriccia, Craig 
Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, 
Ken Levin e Jason Netter. Ennis e 
Robertson também são coprodu-
tores, ao lado de Michael Saltzman.
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Estreia terá três episódios e os demais disponíveis em streaming

Segunda temporada de 
The Boys chega ao Amazon 
Prime Video em setembro

Novelas Novelas Série

Griselda e Renê 
se separam

O amor de Griselda (Lilia Cabral) 
e Renê (Dalton Vigh) será abalado 
em breve em “Fina Estampa”. O chef 
descobre que a Pereirão é a verdadeira 
patrocinadora do Brasileiríssimo e 
fica desapontado com a mentira. Ele 
chega a compará-la a Tereza Cristina 
(Christiane Torloni), o que deixa a nova 
milionária indignada. Tereza Cristina 
é quem tem a confirmação por meio 
de um detetive de que Griselda é quem 
aplica dinheiro no restaurante do 
namorado e corre para o Brasileiríssimo 
para contar tudo ao ex e destruir sua 
grande inimiga. Na mesma noite, a 
Pereirão também decide que vai abrir o 
jogo com o chef, mas não chega a tempo. 
A Rainha do Nilo chega anunciando 
para o ex: “O dinheiro que pagou 
isso tudo aqui... essa cadeira, esse 
guardanapo, essa faca, esse saleiro 
horroroso... Não veio do bolso desse 
senhor Barinski, dono de um antiquário 
aí qualquer, que se faz passar por teu 
sócio. Quem financiou essa pocilga... 
Foi a tua queridinha. A Griselda”. René 
não acredita na história, mas Tereza 
Cristina coloca mais lenha na fogueira: 
“Sabe qual é a ironia disso tudo René? É 
que você me deixou com a desculpa que 
tinha encontrado uma mulher honesta, 
digna... Quantas vezes? Quantas vezes 
eu disse que ela era uma falsa, cínica, 
manipuladora?! Mas não... era tudo 
paranóia minha, eu estava exagerando, 
difamando Santa Griselda...”.

Paulo Vieira é o mais novo 
queridinho da Globo. Sucesso 
no “Fantástico”, ele vai estrelar 
ao lado de Fernando Caruso o 
programa “Cada Um no Seu 
Quadrado”, produção exclusiva 
do Globoplay feita especialmente 
na quarentena. A premissa? A 
melhor mesa de bar em que você 
poderia estar nesse período. Os 
anfitriões vão “receber”, a cada 
episódio, quatro convidados 
para brincadeiras e uma 
conversa intimista por aplicativo 
de encontros a distância. O 
primeiro programa, contará com 
participações especiais.


