
ARTES&LAZERC2  Campo Grande-MS | Terça-feira, 30 de junho de 2020  

Apocalipse
Record 19h25

Fina Estampa
Globo 20h00

As Aventuras de Poliana
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Totalmente Demais
Globo 19h20

Novo Mundo
Globo  17h30

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 apaixo-
nado por ela. Maurice conta a Carolina 
que a Excalibur é o único patrimônio 
da família. Carolina diz a Pietro que 
deseja ganhar a aposta para prejudicar 
Arthur e sua família. Germano procura 
Rafael. Florisval pede à atriz que fique 
mais tempo em sua casa. Jamaica 
beija Lu. Dino descobre que Eliza está 
participando do concurso e avisa a 
Peçanha que vai confiscar o dinheiro 
da enteada. Eliza deduz que Jonatas e 
Leila estejam juntos e decide esquecer 
o rapaz. Florisval pede dinheiro a Ca-
rolina que compre remédios para sua 
mãe. Maristela descobre que a mãe de 
Florisval é uma atriz.

Zoe conversa com Soraya sobre 
o fim dos tempos. Benjamin en-
contra um professor indicado por 
Rodrigo e eles conversam sobre a 
bíblia. André beija Brenda. Ângela 
coloca Henrique para dar conta dos 
afazeres domésticos. Talita diz que 
Estela está apaixonada por Felipe. 
Adriano tenta alertar Débora para o 
caráter de Ricardo. Marta atualiza 
Benjamin sobre as novidades fami-
liares. Susana pede para Alan não 
pegar no pé de Benjamin. Henrique 
se encontra às escondidas com Dudu 
e pede para o policial ajudá-lo a fugir 
do país. Natália chega e Dudu se es-
conde. César diz para Guido que uma 
terceira guerra mundial está por vir.  
Benjamin conversa com Tiatira.

Elvira implora que Hugo não conte 
que ela está viva. Anna finge se ir-
ritar com Thomas. Joaquim informa 
a Olinto quando irá fugir com Anna 
e Vitória. Pelópidas convida Licurgo 
para cozinhar na Feira de Curiosi-
dades. Hugo revela a Elvira que veio 
ao Brasil para recuperar algo que 
lhe pertence. Leopoldina descobre 
que está grávida. Dom Pedro conta a 
Domitila da gravidez de Leopoldina. 
Matias revela a Cecília que é seu 
irmão. Joaquim avisa a Quinzinho 
sobre a fuga e o menino chama por 
Elvira. Joaquim se emociona ao ouvir 
a voz de Quinzinho. Cecília gosta de 
saber que é irmã de Matias. Joaquim 
prepara a fuga de Anna e Vitória. Ce-
cília pensa em se casar com Libério 
quando Sebastião estiver viajando.

Keyla discute com Tato por causa 
de Deco. Julinho procura por Jose-
fina. Keyla pede a Benê para não 
contar a ninguém que Deco é o pai 
de Tonico. Nena, Das Dores e An-
derson se espantam ao ver que Fio 
dormiu no quarto de Ellen. Keyla 
sai com Deco para conversar. Lica 
reclama de Marta estar namorando 
Luís. Malu se oferece para ajudar 
Clara a reconquistar Felipe. Keyla 
tenta resistir às investidas de Deco. 
Tato conversa com Benê sobre seu 
relacionamento. Keyla decide revelar 
a verdade para Deco. Deco se sur-
preende com a revelação de Keyla. 
Tato ofende K2. Roney estranha o 
comportamento de Tato. Deco se 
desculpa com Keyla e pede para 
conhecer Tonico. 

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. 

Tereza Cristina entra em con-
tato com um detetive particular. 
Fred chega ao restaurante de Renê 
e lembra da proposta de Tereza 
Cristina. Antenor liga para Patrícia. 
Guaracy questiona Esther sobre a 
proposta de Paulo. Pereirinha se en-
contra com Tereza Cristina. Chiara 
chega à casa de Juan Guilherme, e 
revela que tem poucos meses de vida. 
Renê Junior descobre que sua mãe 
procurou um detetive particular. Fred 
avisa a Tereza Cristina que já provi-
denciou a sabotagem do restaurante 
de Renê. Renê Junior vê Pereirinha na 
cama da mãe e desmaia. Crô chama 
Renê para socorrer o filho, e Griselda 
e Antenor pensam em acompanhá-lo 
à casa de Tereza Cristina. 

Manu Gavassi recusa papel 
em ‘Salve-se Quem Puder’

Carolina e Germano 
se beijam, mas ele 
falha na hora H

Em alta depois de 
sua participação no 
“BBB 20”, Manu Gavassi 
quer aproveitar sua 
popularidade para 
alavancar ainda mais 
sua carreira musical. 
E por isso, Manu, que 
também é atriz, recusou 
o convite para atuar em 
“Salve-se Quem Puder”. 
Seu argumento para a 
Globo foi dizer que está 
querendo se dedicar à 
música e que não pretende 
ficar presa até o ano que 
vem com a novela, que vai 
terminar em abril. Sophia 
Abrahão, ex-companheira 
de Manu em “Rebelde”, 
é a nova opção de Daniel 
Ortiz para o papel que 
foi criado para a ex-BBB. 
Desde “A Lei do Amor”, de 
2016, Sophia não tem uma 
personagem em novela; só 
faz participação como ela 
mesma. Para justificar a 
saída de Sabrina Petraglia 
de “Salve-se Quem Puder”, 
Micaela vai receber uma 
proposta de trabalho 
do Brasil, e não sabe-se 
ainda se Bruno (Marcos 
Pitombo) vai com ela.

Relação prometida desde o início de “Totalmente 
Demais”, o caso entre Carolina (Juliana Paes) e 
Germano (Humberto Martins) vai, finalmente, se 
tornar uma realidade. Os dois resolvem tentar ficar 
juntos depois que ela se desilude com Arthur (Fábio 
Assunção) e ele com Lili (Vivianne Pasmanter). Só 
que a noite, que começa com um tremendo beijaço 
e alguns amassos, não é tão bem-sucedida. O 
empresário e a executiva bebem tanto que ele acaba 
não dando conta da bonitona. “Que vexame que eu 
dei, né? Prometi loucuras e dormi bêbado no sofá. Que 
fase. E que ressaca a minha”, diz ele para ela já no 
dia seguinte. Carolina responde que eles não devem 
passar de bons amigos: “Não ia dar certo. Porque 
mesmo que a gente chutasse o balde, fizesse todas as 
loucuras que você prometeu, a verdade é que você não 
esquece a Lili. E eu nunca vou conseguir esquecer 
o Arthur”. “Uma pena que a gente não conseguiu se 
consolar”, choraminga ele.

Marcelo Rezende

O Autocine está de volta. Após 31 
anos sem a sensação de assistir a um 
filme de dentro do próprio veículo, 
a Prefeitura de Campo Grande, por 
meio de sua Secretaria de Cultura 
e Turismo (Sectur), e em parceria 
com a Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul e Universidade Federal 
de MS (UFMS), retomou com sucesso 
o Autocine Campo Grande na noite de 
domingo (28).

Em tempos de pandemia, a reto-
mada da nostálgica sessão de cinema 
foi a pensada para garantir uma 
oportunidade de entretenimento para 
as famílias campo-grandenses. Garan-
tindo todas as medidas de biossegu-
rança, como o distanciamento de dois 
metros entre os veículos, a lotação 
máxima dos carros e aferição, 70 ve-
ículos lotaram o espaço do Autocine, 
ao lado do estádio Morenão.

Cerca de R$ 100 mil foram inves-
tidos pelas instituições para reativar 
o local que estava, antes, abandonado. 

A vegetação que ocupava o espaço foi 
cortada, o gramado foi replantado e o 
telão recebeu camadas de tinta branca 
para melhor reproduzir o filme, tudo 
com o apoio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos 
(Sisep). O secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Max Freitas, falou 
ao jornal O Estado da importância 
desse retorno. “A prioridade é res-
gatar aquele momento importante 
da década de 70 e 80 que aconteceu 
na UFMS, além de ser um ponto que 
queremos retomar como turístico, 
principalmente de entretenimento e 
cultural de Campo Grande”, explicou.

A população presente na sessão de 
estreia pôde garantir o combo com-
pleto pro o escurinho do cinema ficar 
perfeito comprando pipocas, refrige-
rantes, chips e até mesmo algodão-
-doce das associações beneficentes 
presentes no local.

Max Freitas explicou a gratuidade 
da exibição. “Por ser um período 
difícil de pandemia resolvemos não 
pedir alimentos nem livro, deixar 

algo realmente para a população, até 
porque não conseguimos atender toda 
a Campo Grande, mas gostaríamos 
muito.”  O filme exibido foi o longa-me-
tragram nacional “Eu e Meu Guarda-
-Chuva”, adaptação do livro de mesmo 
nome de Branco Mello e Hugo Possolo. 
A obra conta a história de Eugênio, 
um garoto de 11 anos que jamais se 
separa do guarda-chuva herdado do 
avô. Para resgatar sua amiga Frida, 
raptada pelo Barão Von Staffen, Eu-
gênio e seu amigo Cebola precisam en-
frentar os fantasmas de uma mansão 
mal-assombrada e outros desafios. O 
filme agradou.  A atração continua: a 
próxima sessão acontece no primeiro 
domingo de julho (5) e para garantir 
ingressos é preciso ir até a Praça dos 
Imigrantes na quarta-feira (1º) às 8h. 
Os ingressos são limitados e gratuitos. 
(Com assessoria)

SERVIÇO – A Praça dos Imigrantes está 
localizada na Rua Joaquim Murtinho 
esquina com a Rui Barbosa. Informações 
pelo telefone 4042-1313 ramal 4307.
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Fotos: Rede Globo/Divulgação Telinha

70 veículos lotaram o espaço do estacionamento ao lado do Morenão

Autocine da UFMS 
retorna com medidas de 
biossegurança asseguradas

Novelas Novelas Cinema

Griselda chama Guaracy 
para tomar um vinho

Griselda (Lilia Cabral) começa a tocar sua vida em “Fina 
Estampa” após o término do namoro com Renê (Dalton 
Vigh). E o primeiro passo é uma reaproximação com o 
antigo pretendente Guaracy (Paulo Rocha). O portuga e 
a Pereirão andavam afastados desde que a ex-marida de 
aluguel começou a se relacionar com o chef e o dono do 
Tupinambar iniciou romance com Esther (Julia Lemmertz). 
Só que os destinos os une de novo. Os dois têm uma 
pequena discussão quando Griselda vai ao Tupinambar 
atrás de Quinzé (Malvino Salvador). O português a recebe 
com implicância: “Mal levou um passa-fora do outro... E já 
veio falar comigo?”. Mas o portuga pensa melhor depois 
e decide fazer as pazes. Ele a encontra na pizzaria com 
Quinzinho (Gabriel Pelícia) e os dois retomam a amizade. 
Guaracy leva Griselda em casa e aí a portuguesa faz um 
convite tentador. “Se quiser tomar um vinho do Porto...”, 
pergunta a mulher. “Eu... agradeço a oferta, mas... já é 
tarde, compreendes? E além disso... a Esther... ela está 
me esperando...”, responde Guaracy, meio sem graça. 
Mas Griselda completa: “...e vai ficar preocupada, eu sei. 
Nesse caso...”. Só que os dois logo tomam um susto quando 
descobrem que Quinzé está caído desmaiado na piscina. O 
acidente é mais uma tramoia de Tereza Cristina (Christiane 
Torloni) contra a família de Griselda.

retorna com medidas de 


