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Totalmente Demais
Globo 18h25

A Força do Querer
Globo 20h00

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Laços de Família
Globo 15h20

Flor do Caribe
Globo  17h30

Enquanto Íris cavalga, Ingrid re-
cebe Fred. Pedro não atende telefo-
nema de Alma. Aléssio e Fred se emo-
cionam no encontro. Aléssio insiste 
que Helena venha visitá-lo para que ele 
possa pedir perdão. Clara dá ordens 
para Zilda. Romeu visita Cíntia e leva 
flores. Íris ignora Fred. Alma insiste 
que Pedro aceite Cíntia, já que ela 
vai continuar cuidando dos animais. 
Alex flagra Romeu carregando Cíntia 
no colo e se irrita. Clara fica furiosa 
ao saber que Fred só vai ganhar um 
cavalo. Helena, Camila, Edu, Miguel, 
Ciça e Toshio viajam no trem-bala para 
Kioto. Viriato começa a tomar coragem 
para fazer o tratamento. Helena fica 
sabendo do estado do pai e, insegura 
e carente, busca carinho nos braços 
de Edu. 

Lili insinua que o bebê é de 
Germano. Florisval e Rosângela co-
memoram a notícia do casamento 
com os filhos. Leila e Rafael ficam 
juntos, e o rapaz propõe que os dois 
iniciem uma relação. Claudia avisa 
a Carolina que o pedido de adoção 
foi negado pelo Juiz por causa do 
processo de Eliza. Carolina suplica 
a Eliza que retire o processo que 
move contra ela. O advogado de Eliza 
avisa à modelo que não pode retirar o 
processo contra Carolina. Lili cai da 
escada e desfalece. Claudia revela a 
Carolina que Gabriel é soropositivo. 
Carolina diz a Claudia que quer ser 
mãe de Gabriel. Depois da visita ao 
médico, Germano tranquiliza Lili ao 
afirmar que ela e o bebê passam bem.

Cassiano diz ao pai que quer en-
contrar Ester. Donato comenta com 
Bibiana que seus filhos estão distantes. 
Samuel mostra a medalha de Dio-
nísio para Quirino. Cassiano discute 
com Alberto. Ester se surpreende com 
Cassiano e cobra satisfações dele, que 
tenta explicar por que desapareceu 
durante sete anos. Ester manda Cas-
siano embora. Taís e Olívia abraçam 
Cassiano. Lindaura conta a Samuel 
que Cassiano está vivo. Taís não deixa 
Samuel contar a Cassiano que Samuca 
é seu filho. Ester vai até a praia e 
encontra Cassiano. Cassiano conta 
para Ester tudo o que passou durante 
os sete anos em que esteve preso no 
Caribe. Ester fica confusa e prefere se 
afastar de Cassiano. Juliano convida 
Natália para sair de barco.

Clara revela a Malu que Edgar a 
está traindo. Lica, MB e Felipe pre-
param sua festa. Tina convence Benê 
a ir à festa de Lica, e Ellen afirma 
que não irá. Guto fica encantado com 
o visual de Benê. Samantha mostra 
aos colegas o vídeo em que registrou 
Edgar embriagado no colégio. Sa-
mantha beija Fio. Fio vê um rapaz 
roubando objetos da casa de Lica 
e avisa a Felipe e MB, que não dão 
atenção. Anderson e Tina dormem 
juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê 
vê Guto beijar Clara e tem uma crise. 
Mitsuko repreende Tina e Anderson. 
O pai de Benê e Julinho liga para Jo-
sefina, que tenta disfarçar. Cristiane, 
a mãe de Fio, pergunta para Ellen 
sobre o paradeiro do rapaz. Guto 
conversa com Samantha sobre Benê. 

Rafa conversa com Cris e diz que 
ela precisa ficar bem. O chiquitito 
fala que ela é bonita, inteligente 
e que logo um novo menino vai 
gostar dela. Cris fica mais animada 
e agradece o apoio do amigo. No 
apartamento de Cintia, Armando 
leva vários cachorros para tentar 
substituir Pipoca, mas nenhuma é 
parecida. Mosca e Vivi se beijam 
novamente no parque. Armando diz 
para Cintia que desistiu de procurar 
a cachorra. Cintia chama Armando 
de incompetente e diz que o plano 
dela estava dando todo certo, mas 
que agora vai ter que falar para 
crianças que perdeu a cachorra 
chata que elas tanto gostam. Edu-
arda faz uma roupa improvisada 
para Pipoca com a ajuda de Shirley. 

Joyce ouve Ivana falando com Eu-
gênio sobre o jantar. Simone fica decep-
cionada com o que Ivana conta sobre 
seu encontro com Cláudio. Silvana 
inventa uma desculpa para justificar a 
Eurico o desfalque em sua conta ban-
cária. Jeiza termina seu namoro com 
Vitor. Silvana decide confessar a Eu-
rico como gastou o dinheiro. Ritinha 
descobre que está grávida. Ritinha se 
apavora com o resultado do teste de 
gravidez. Caio oferece a Aurora uma 
de suas propriedades para Bibi e sua 
família morarem. Joyce se surpreende 
ao saber que Silvana decidiu aceitar 
o projeto de Eugênio. Aurora mente 
para Bibi e conta que conseguiu uma 
casa emprestada para ela ficar com 
sua família.

Arthur se choca ao ver Carol 
como mãe de Gabriel

Atualmente morando em Portugal, 
Marcello Antony revê cena preferida 

É esse retrato familiar que vai deixar Arthur (Fábio Assunção) 
boquiaberto em “Totalmente Demais”. O executivo vai jantar no 
restaurante que ele e Carolina (Juliana Paes) sempre frequentaram e 
encontra a jornalista do lado de Gabriel (Ícaro Zulu) e Pietro (Marat 
Descartes). O bonitão vê a ex cuidado do menino e se choca quando 
descobre que ela está adotando o garoto. “Você parece muito bem, 
Carol”, fala. “Estou tentando reconstruir minha vida”, responde ela. 
Quando ele vai embora, comenta com Natasha (Lavínia Vlasak) que a 
ex nunca pareceu tão feliz. “Carol sempre quis ter um filho. A Carol é 
danada mesmo. Sempre batalha pelo que deseja”, diz ele. Enquanto isso, 
Pietro pergunta a Carolina se ela ficou incomodada em ver Arthur e 
Natasha juntos e ela nega: “Agora tenho outras coisas pra pensar. Mudei. 
Sou outra mulher!”.  Numa outra cena, Arthur encontra Carolina na loja 
que ela abre com Dorinha (Samantha Schmütz) e ele se impressiona 
ao ver que ela está vendendo suas próprias roupas. “Você não imagina 
o quanto eu fico feliz em ver o rumo que você tá dando pra sua vida”, 
diz ele. “E eu fico contente que você veio. Mesmo depois de tudo que eu 
aprontei pra separar você da Eliza (Marina Ruy Barbosa). Sinto muito” 
responde ela. Ele fala que não consegue sentir raiva dela durante muito 
tempo e ela agradece. “Vamos tocar nossa vida em paz. Pensando um no 
outro com carinho. Amizade, quem sabe?”, diz ele.

Atualmente no ar como o Edgar de “Malhação: Viva a Diferença”, Marcello Antony 
vive em Portugal há quase três anos com a família e diz receber o carinho do público 
pelas redes sociais. O personagem de Marcello é um homem duro, mas segundo ele, 
sem personalidade e ambição. Para Antony, se trata de é um pau mandado da segunda 
mulher, vivida por Daniela Galli, a Malu. Na trama, Edgar vai aparecer em cena bêbado 
e envergonhando sua filha Lica (Manoela Aliperti). “Foram as minhas melhores 
cenas da novela. Eu consegui sair daquela coisa rude com o Edgar, e fui para uma 
coisa leve até beirando a comédia. Foi supermarcante para mim. Digo que é uma das 
melhores cenas, não só em relação a ‘Malhação’, mas em minha carreira toda”, fala 
ele sobre a sequência que vai ao ar hoje. No ar também em “Torre de Babel”, Marcello 
diz que ainda não pode assistir pelo Globoplay e que quer espiar algumas cenas, já 
que tem muito orgulho do trabalho. “O Guilherme foi um personagem muito forte e 
muito importante na minha carreira, além da novela toda, que com certeza foi muito 
marcante para todo mundo”, finaliza.
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Grandes nomes 
da música têm 
shows ao vivo 
transmitidos 
pela web

Novelas Novelas #EmCasaComSesc 

SBT manda recado a elenco de ‘Poliana Moça’ 
É bem provável que o SBT desista de produzir 

“Poliana Moça”, uma espécie de continuação de 
“As Aventuras de Poliana”. No fim da semana 
passada, a emissora mandou um comunicado 
para o elenco dizendo que ainda não havia 
informações concretas para passar aos atores. 
Mas o documento terminou desejando sorte e 
sucesso a todos caso não se encontrassem mais. 
O elenco recebeu a mensagem como um recado 
dando a entender que a novela poderia não 
acontecer mais. Pouco antes da pandemia, em 
fevereiro, o SBT contratou parte do elenco para a 
segunda temporada da novela, que tinha previsão 
de estreia para julho. A ideia da emissora era adiar 
a produção para o segundo semestre de 2021, mas 
os atores (a maioria crianças e adolescentes) terão 
crescido, o que se tornaria um problema.

Marcelo Rezende

A série Música #EmCasaComSesc inaugura esta 
semana uma nova fase: as apresentações passam a 
acontecer em lives transmitidas da casa dos músicos 
ou com transmissão direto dos palcos das unidades 
do Sesc, ainda sem a presença de público e seguindo 
todos os protocolos de segurança. Com a mudança, o 
Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações 
maiores, que contarão com os recursos do palco para 
uma transmissão de melhor qualidade. 

O formato híbrido, com a manutenção dos shows que 
acontecem no ambiente domiciliar, permite que a série 
continue oferecendo encontros com músicos de outros 
estados e com artistas em condições de maior vulnera-
bilidade ao coronavírus. Ao mesmo tempo, ao abrir as 
portas dos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais 
profissionais para realizarem seu trabalho, ajudando 
a estimular o setor cultural. As apresentações seguem 
no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e 
no YouTube Sesc São Paulo.

O dia da música instrumental passa a ser, na nova 
fase, às terças-feiras. Hoje, o violonista, compositor e 
arranjador mineiro Juarez Moreira apresenta direto de 
sua casa um panorama dos 50 anos de sua carreira, ao 
lado dos músicos Kiko Mitre, no contrabaixo, e Lincoln 
Cheib, na bateria. Em sua trajetória, Moreira participou 
de diversas parcerias ao lado de Maria Bethânia, Paulo 
Moura, Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. 
Seu repertório é conhecido por conciliar a bossa, o jazz 
e o choro, fazendo também uso de referências que vão 
da música erudita a gêneros como o rock.

Na quinta-feira (1/10), Jorge Aragão se apresenta 
direto de sua casa, no Rio de Janeiro. Cantor, sambista 
e compositor de inúmeros sucessos, o músico tem can-
ções gravadas por grandes intérpretes do samba, como 
Beth Carvalho (1946–2019), Alcione, Zeca Pagodinho 
e Martinho da Vila. Com quase 30 anos dedicados 
inteiramente à música, Jorge Aragão se apresenta 
acompanhado de Jerominho Fernandes (violão) e Da-
niel Aranha (cavaquinho).

A sexta-feira (2/10) traz Cida Moreira em show 
transmitido direto de sua casa. Seu repertório abran-
gente traz toada, canção, balada, poesia cantada, 
rock e música contemporânea. O ponto de partida é a 
modinha de Mário de Andrade (1893–1945) “Viola Que-

Programação traz ícones 
da MPB como Jorge 
Aragão e Arnaldo Antunes

brada”, composta em 1928. “Moreninha”, de domínio 
público, é outra toada, que Cida canta desde menina. 
As memórias pessoais norteiam a apresentação em 
que a intérprete traz canções do álbum “Soledade” 
(2015), que abarcam um repertório que vai de 1928 a 
2015, de nomes como Milton Nascimento, Thiago Pethit, 
Chico Buarque, Titãs, Joelho de Porco. Uma escolha 
que se dá em especial pelas letras, a palavra, que é a 
base para suas interpretações sempre tão pessoais. A 
cantora se apresenta acompanhada por Omar Campos 
(violão, viola caipira e contrabaixo) e Iuri Salvagnini 
(acordeon e piano).

Inaugurando as apresentações em palcos das uni-
dades do Sesc, Arnaldo Antunes faz show no palco do 
Sesc Pompeia, no sábado (3/10). Para a apresentação, 
Antunes escolheu uma formação com a qual nunca 
havia se apresentado anteriormente. Acompanhado 
pelo pianista Vitor Araújo, o cantor interpreta as 
músicas do seu álbum recente, “Real Resiste” (2020), 
com canções intimistas, focadas na relação entre letra 
e melodia. O músico traz também composições de 
várias fases de sua carreira, como “Debaixo d'Água”, 
“O Pulso”, “Socorro”, “Vilarejo”, “Contato Imediato”, 
“Alta Noite”, além de incluir poemas falados, entoados, 
sussurrados e filtrados por efeitos.

A programação de shows na internet do Sesc São 
Paulo está no ar desde 19 de abril com apresentações 
diárias de importantes nomes da música brasileira, nos 
mais variados estilos. Sempre às 19h, tem uma atração 
ao vivo e direto da casa do artista no Instagram Sesc Ao 
Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. A programação foi 
pensada a todos que apreciam a boa música brasileira. 
As apresentações serão transmitidas pelo Instagram 
(@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). (Com assessoria)
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