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Totalmente Demais
Guanandi 18h25

A Força do Querer
Globo 20h00

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Laços de Família
Globo 15h20

Flor do Caribe
Globo  17h30

O avião pousa no Rio de Janeiro. 
Íris avisa à mãe que não pretende ser 
simpática com Helena. Os viajantes 
são recebidos com carinho no aero-
porto. Camila redescobre o seu quarto, 
o seu mundo. Paulo mostra as fotos 
de Capitu para o pai. Capitu procura 
Paulo na Lagoa e não o encontra. Alma 
e Edu se abraçam com muito amor. 
Alex irrita Pedro de propósito, fa-
lando da amizade entre Cíntia e Alma. 
Romeu convida a veterinária para sair 
e ela aceita. Alma fica furiosa quando 
Edu conta os seus planos de se instalar 
na clínica de Helena. Edu e Camila 
conversam pelo telefone. Danilo faz 
charme para Rita. Paschoal e Miguel 
falam sobre os filhos. Sílvia fica com 
lágrimas nos olhos ao saber que Pedro 
vai viajar para a fazenda. 

O advogado de Eliza avisa à mo-
delo 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. Gilda 
descobre que Carlinhos está se en-
contrando com Dino. Gilda acusa Dino 
de querer transformar Carlinhos em 
um bandido. Dino pede a Gilda uma 
quantia alta de dinheiro para pagar 
suas dívidas, prometendo deixá-la 
em paz. Hugo diz a Gilda que pode 
lhe conseguir o dinheiro para afastar 
de vez Dino de sua vida. Gilda perde 
perdão a Riscado e o readmite no bar. 

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 Cas-
siano. Juliano convida Natália para 
sair de barco. Donato vai para o mar 
sem Juliano, que fica preocupado. 
Duque explica a Cassiano o motivo de 
ter falsificado seu atestado de óbito, 
revelando que a intenção era salvar 
o piloto. Bibiana fica apavorada com 
a tempestade que se forma. Candinho 
encontra Ariana. Alberto vai à casa 
de Cassiano. Cassiano recebe Alberto 
e apresenta Duque, que se disfarça 
de investidor. Donato surge com o 
barco repleto de peixes. Cassiano diz 
a Duque que ele será seu aliado para 
destruir Alberto. Dora diz a Natália 
para ficar longe de Juliano. 

Mitsuko repreende Tina e An-
derson. O pai de Benê e Julinho liga 
para Josefina, que tenta disfarçar. 
Cristiane, a mãe de Fio, pergunta 
para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. 
Guto conversa com Samantha sobre 
Benê. Benê conta a Keyla que Juca 
a beijou na festa de Lica. Samantha 
revela a Ellen que viu os seguranças 
que interromperam a festa falando 
com Fio. Leide repreende Lica. Mit-
suko anuncia a Tina que ela irá para 
o Japão.  Tina se desespera com a 
decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e 
Cristiane se preocupam com o sumiço 
de Fio. Benê confessa a Juca que não 
sabe se gostou de seu beijo. Telma 
avisa a Anderson que Tina será man-
dada para o Japão, e Ellen aconselha 
o irmão a lutar pela namorada.

Tobias diz pra Maria Cecília que vai 
desistir de se apresentar como Tomás 
Ferraz no programa da Eliana. Maria 
Cecília conta que compreende e que 
gosta do namorado de qualquer jeito. 
As chiquititas descobrem os anúncios 
com a promessa de recompensa pela 
cachorra Pipoca. A empregada Shirley 
diz pra Eduarda que estão pagando 
uma boa recompensa pela cachorra. 
A empregada suspeita que Carmen es-
tava querendo se livrar da cadela. Edu-
arda pede pra Shirley ligar no telefone 
do anúncio para apurar as informações 
e perguntar o valor da recompensa. 
Após ligar, a empregada diz que é 
melhor devolverem a cachorra antes 
que os Almeida Campos descubram, 
pois senão vão ficar sem o dinheiro da 
recompensa e sem a cachorra. 

Heleninha percebe que Bibi não 
sabe que o imóvel em que está 
pertence a seu irmão. Eugênio con-
vida Caio para trabalhar com ele. 
Caio pede para Dantas empregar 
Rubinho em seu restaurante. Vitor 
pede Jeiza em casamento. Caio 
explica para Heleninha por que 
emprestou sua casa para Bibi. Eu-
gênio recebe o telefonema de Irene 
na frente de Eurico e fica constran-
gido. Ivana se observa em frente ao 
espelho. Aurora avisa a Rubinho 
sobre o emprego que conseguiu 
para ele. Bibi e Rubinho especulam 
sobre o amigo de Aurora. Ritinha 
culpa Ruy pelo fim de seu noivado 
e implora que Zeca a leve para o 
Rio de Janeiro. 

Ritinha descobre gravidez, 
mas foge com Ruy, em ‘A Força do Querer’

Arthur abre mão de 
Eliza e Jonatas viaja com 
ela para Paris no fi m de 
‘Totalmente Demais’

Vencedora do ‘BBB 20’, Thelminha 
estreia programa com Giovanna 
Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Va-
mos debater temas importantes’

Vitória Strada e 
Thiago Fragoso 
estão confi nados 
em hotel para 
gravarem cena 
de romance em 
‘Salve-se Quem Puder’

Em “A Força do Querer”, Ritinha (Isis Valverde) 
realiza o sonho de se ver como sereia, com cauda e 
tudo, em um aquário em Belém. Mas quando ela está 
se divertindo durante a apresentação, Zeca (Marco 
Pigossi), por acaso, vê a ex-noiva. Ele não pensa duas 
vezes e a carrega de volta para Parazinho. Lá chegando, 
Edinalva (Zezé Polessa) não perdoa o sumiço da filha 
e todos acompanham o acerto de conta das duas. Zeca 
está disposto a mudar para o Rio de Janeiro com o 
pai após tamanha decepção. Ritinha quer retomar 
o noivado, principalmente, após descobrir que está 
grávida. Ela não conta para Zeca, e a única que sabe da novidade é Marilda (Dandara Mariana). Disposta 
a reatar o relacionamento, a sereia pede para conversar e os dois se acertam mais uma vez. Mesmo com a 
promessa, Edinalva não permite que a filha vá para o Rio sem antes estar casada de papel passado, e Zeca 
corre com os preparativos. Todo o vilarejo aproveita a festa ao som do carimbó. Mas Ruy (Fiuk) aparece por 
lá e manda um recado. Vestida de noiva, Ritinha despista Zeca e vai ao encontro do filho de Eugênio (Dan 
Stulbach). Zeca nota o sumiço da noiva da festa e escuta que ela foi ao encontro de Ruy. Ele vai à procura 
deles cego de ciúme. Quando ouve o grito do marido, Ritinha fala: “Lasquei-me” e corre para o barco com Ruy, 
fugindo de Zeca. O caminhoneiro perde a cabeça e atira em direção aos dois. Só que o tiro pega no barqueiro 
para desespero de Zeca. Pelo desatino, ele acaba atrás das grades.

Marcelo Rezende 

Em comemoração ao Dia do Idoso, 
celebrado em 1º de outubro, a Fun-
dação Manoel de Barros, por meio do 
projeto Ativa Idade e com o apoio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SAS) e da Uniderp, realiza 
amanhã, às 19 horas, a live show “Pro 
Dia Nascer Feliz”, com o ator Arce 
Correia, interpretando a personagem 
Maria Quitéria. A apresentação será 
realizada ao vivo, no canal do You-
Tube da fundação e será aberta ao 
público. 

“O Dia do Idoso tem o papel de nos 
fazer refletir sobre a importância do 
idoso, um ser humano maravilhoso 
que acumula no coração juventude, 
que tem experiências e muito a nos 
ensinar. O idoso é como a raiz de uma 
grande árvore e se essa raiz não é cui-
dada, os galhos, as flores e os frutos 
começam a se desintegrar. Então, 
acredito que o idoso é a nossa raiz, 
a base de tudo, é a história de cada 
um de nós. E para celebrar os nossos 
idosos preparamos essa Live super 
especial que contará com o humor 
e a alegria da super Maria Quitéria, 
para proporcionar um momento de 
descontração e divertimento para 
os idosos e seus familiares”, destaca 
Marcos Henrique Marques, diretor 
da FMB. 

‘Jardim do Manoel’ 
“Deus disse: Vou ajeitar a você um 

dom: Vou pertencer você para uma 
árvore. E Pertenceu-me (...)”, diz Ma-

noel de Barros no poema “Deus 
Disse”. Para promover uma 
atividade manual prazerosa e 
incentivar o cultivo de árvores 
e plantas, a FMB preparou um 
kit de jardinagem com uma 
jardineira, sementes variadas 
e terra, para os idosos do pro-
jeto Ativa Idade cultivarem o 
“Jardim do Manoel”.

Esses kits serão entre-
gues pelos colaboradores 
da fundação para cada 
participante, no portão de 
suas residências, seguindo 
todas as medidas de segurança e de 
prevenção contra a COVID-19, como 
uso de máscaras, luvas, álcool gel 
e mantendo a distância necessária, 
sem nenhum contato físico. Os idosos 
também receberão via WhatsApp 
vídeos produzidos pelo Curso de 
Agronomia da Uniderp, com orien-
tações sobre as formas de plantio e 
cuidados. 

O projeto Ativa Idade é realizado 
pela FMB desde 2013 e tem o pro-
pósito de promover a autoconfiança 
do idoso, para que ele se torne 
uma pessoa mais participativa na 
sociedade. São oferecidas aulas de 
ginástica, informática, canto, pilates 
e tai chi chuan, além de rodas de con-
versa, dinâmicas e oficinas com pro-
fissionais de diversas áreas. Antes 
da pandemia as atividades eram 
diárias e presenciais, mas com a 
atual conjuntura, a entidade passou 
a criar estratégias e atividades on-
-line para continuar caminhando ao 

Telinha

Entidade lança também ação que 
incentiva cultivo de árvores e plantas

Novelas Novelas Dia do Idoso 
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Jonatas (Felipe Simas) vai se reaproximar de Eliza (Marina Ruy 
Barbosa) no fim de “Totalmente Demais” depois que ela doa parte de 
seu fígado para o ex, no fim de “Totalmente Demais”. E, por causa disso, 
Jonatas vai para Paris com sua ruivinha. Arthur (Fábio Assunção) 
demonstra seu amor por Eliza quando procura Jonatas e o incentiva a 
voltar com ela logo depois da operação deles. O bonitão promete que não vai mais atrapalhar o romance dos dois 
porque percebeu que eles sempre se amaram. Jonatas, então, surpreende a amada no aeroporto e viaja com ela.

Depois de Juliana Paiva e Felipe Simas, chegou a vez de Vitória Strada 
e Thiago Fragoso gravarem um beijo em “Salve-se Quem Puder”. Vai ser o 
primeiro beijo de Kyra/Cleide e Alan na novela das sete e a cena vai ser feita 
essa semana. Para evitar os efeitos especiais, os dois atores estão confinados 
num hotel desde sábado. É o tempo suficiente para Vitória e Thiago fazerem 
um teste para Covid-19 mais confiável e esperarem o resultado. Vitória e 
Thiago testaram na chegada e, cinco depois, na quinta-feira, vão repetir o 
exame. Caso a resposta dos dois seja negativa, os atores gravam de uma só 
vez todas as cerca de 20 cenas de romance entre Kyra e Alan.

Grande vencedora da edição histórica do “BBB 20”, Thelminha Assis estreia, 
hoje, às 21h o programa “Triangulando” em seu canal no YouTube, com transmissão 
ao vivo. Ela estará no estúdio posicionada entre três telas: duas com os convidados 
e uma com um feed mostrando a interação com a audiência. Giovanna Ewbank, 
Bruno Gagliasso e Djamila Ribeiro participam da estreia. “No programa vamos 
debater temas importantes com convidados especiais que vão compartilhar suas 
vivências e seus diferentes pontos de vista. Espero que que o público goste e acom-
panhe esse novo projeto, que foi preparado com muito carinho”, conta Thelminha.
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Fundação 
Manoel de 
Barros realiza 
live com 
Maria Quitéria 
para idosos

lado dos idosos. 

Fundação Manoel de Barros 
Instituída em 1998, é uma entidade 

sem fins lucrativos que tem como 
missão contribuir com a promoção 
do desenvolvimento social, cientí-
fico e tecnológico, por intermédio de 
parcerias, para construção de uma 
sociedade justa e igualitária. A FMB 
desenvolve projetos e ações com 
amor, respeito, ética, comprometi-
mento, perseverança e solidariedade 
a fim de melhorar a qualidade de 
vida da sociedade. Atualmente atua 
com patrocínio da Águas Guariroba, 
Comper, Getnet, Raizen e Uniderp, e 
conta com parceiros como: Conselho 
Municipal do Idoso, Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Secre-
taria de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Trabalho. Mais 
informações em www.fmb.org.br/, 
Facebook, Instagram ou pelo telefone 
(67) 3384-8042. (Com assessoria)
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