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televisão
Paulo Belote / tv Globo

Resumo das novelas
Malhação — Toda forma de amar

17h55. Globo: Marco descobre que o casamento de
Carla (foto) e Madureira já tem data marcada. Jaqueline
leva Thiago para conhecer jovens da ONG de Madureira.
Lígia sofre ao preparar Nina para o encontro com Rita.
Éramos Seis

18h30. Globo: Lola se emociona ao ver Isabel e Julinho
na procissão. Lola decide fazer um jantar para Júlio (foto)
e se endivida no armazém. Zeca termina o namoro com
Olga. Júlio sente uma dor e cai, deixando Lola desesperada.
Bom Sucesso

19h35. Globo: Felipe descobre que Thaíssa (foto) é a
autora do roteiro. Evelyn fica arrasada ao presenciar o
beijo de Felipe em Thaíssa. Jeff elogia Evelyn. Diogo pensa em tirar a vida de Alberto. Nana e Mário se beijam.
Topíssima

19h50. Record: Andrea tenta convencer Sophia a
ajudar na reconstrução do restaurante de Mariinha.
Dagoberto chega até a delegacia e ameaça processar
Pedro. Antonio (foto) recebe alta e sai do hospital.
As aventuras de Poliana

20h50. SBT: Um caminhão de mudança chega na vizinhança; e João, Marcelo, Branca e Mirela (foto) descobrem
que terão um novo vizinho. Guilherme fica preocupado com
Raquel. Branca conduz os ensaios de dança entre Gabi eVini.
A Dona do Pedaço

21h19. Globo: Jô pede abrigo a Amadeu (foto), mas
desiste quando o pai a questiona sobre Fabiana. Agno se
emociona com o sentimento de Leandro. Joana é informada de que precisa retirar Matilde da clínica de repouso.

cena quente

Paloma diz ‘não’ para Marcos
TV Globo / Divulgação

Em Bom Sucesso, após
descobrir que o vídeo
em que bandidos afirmam que Paloma (Grazi
Massafera) participou
da tentativa de assalto à
mansão Prado Monteiro
é falso, Marcos (Romulo Estrela) decide correr
atrás do prejuízo. O herdeiro vai ao encontro da
costureira e pergunta se
ela aceita voltar para sua
antiga função. A mocinha, porém, não topa a
proposta e afirma que
não quer voltar a trabalhar para Alberto (Antonio Fagundes).
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LLPrograma novo

Hora de se jogar
Fabiana Karla estreia hoje como apresentadora
LLGABRIEL SOBREIRA

Frio na barriga
com o ‘ao vivo’

F

abiana Karla tem
uma teoria. De
tanto que participou dos programas
da Globo, falava
bastante, dava
pitaco, sugeria
alguma coisa,
alguém resolveu apostar no
talento dela como apresentadora. Hoje, às 14h, ela
estreia no comando
do Se Joga, ao lado de
Fernanda Gentil e Érico Brás. “Um dia, me
ligaram, eu estava gravando uma série e vim
para o Rio para fazer um
piloto. Demorei um pouco para cair a ficha, mas vim
com tudo”, conta ela, que entrega que todos estão com frio
na barriga, mas bem confiantes.“Louca para estrear e dar a
largada”, anima-se.
Para a atriz, e agora apresentadora, de 43 anos, a
maior novidade do programa é ter três apresentadores em que o Brasil se reconhece. “Tenho escutado
isso nas ruas, as pessoas
dizem: ‘Nossa, parece que
a gente vai estar com um
grupo de amigos’. Porque
todo mundo se vê dentro
desse contexto, como se fôssemos estar na casa deles”, diz ela.
O programa terá a missão de
derrotar o Balanço Geral (apresentado por Geraldo Luís, em São
Paulo, e Tino Júnior no Rio), da
Record TV. Para isso, ao vivo, de
segunda a sexta-feira, a atração
apostará em jogos,fofoca,informação, humor, moda e beleza.
Marcelo Adnet, Paulo Vieira e
Jefferson Schroeder se revezam

Contudo, a atriz recifense
confidencia que tem um certo receio do ao vivo. “Tenho uma expectativa,
uma vontade de acertar.
Então, acho que é ansiedade de começar tudo.
É emoção pura”, afirma
ela, que está preparada
para eventuais micos.
“Todas as situações
de ao vivo que eu
conheço já foram
marcadas por alguma gafe, e está
todo mundo vivo
aí, continuando o seu
trabalho. Umas ficam
eternizadas, e isso faz
parte do jogo”, destaca.
Com uma carreira de
29 anos, Fabiana Karla
acredita que o Se Joga é
uma chance de apresentá-la ao público de uma forma descaracterizada,diferente
do que as pessoas estão acostumadas. “Acho que é um momento deliciosamente desafiador, estar em frente às câmeras
sem estar com um personagem me protegendo, sendo
eu mesma”,
resume,aos
risos.
LL

entre repercutir as
pautas do programa, nas
brincadeiras e em quadros
de imitações e paródias.“Todo mundo gosta de uma fofoquinha. Dar uma bisbilhotada na vida dos famosos não faz
mal para ninguém”, diverte-se.

Fabiana
Karla é uma das
apresentadoras
do ‘Se Joga’,
da Globo

