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televisão

LLPARA RIR E REFLETIR

Resumo das novelas

TV Globo / Estevam Avellar

Malhação — Toda forma de amar

17h57. Globo: Guga (foto) garante a Meg que não voltará atrás em sua decisão sobre Rafael não ter o sobrenome
de Max.Anjinha garante a Marco que não confia mais em
Jaqueline. Nanda se sente mal e Raíssa ampara a amiga.
Éramos Seis

18h29. Globo: Inês consegue um trabalho no hospital.
Assad tenta convencer Soraia a viajar com ele e Karine. Lúcio
reclama do comportamento de Isabel (foto).Alfredo eAdelaide se desentendem. Carlos agrideAlfredo ao vê-lo com Inês.
Bom Sucesso

19h33. Globo: Léo pede que Toshi continue casada
com ele. Rosemary vai à casa de Paloma e ameaça Elias.
Nana conta a Alberto que Diogo (foto) não apareceu na
audiência do divórcio. Alberto acorda desmemoriado.

Elenco: Caito Mainier, Welder
Rodrigues, Paulo Vieira,
Adnet, Antonio Fragoso,
Fabiana Karla e Betty Gofman

Amor Sem Igual

20h30. Record: Miguel leva café da manhã na cama
para Poderosa (foto). Ernani se encontra com Ramiro. Zenaide manda Antônio Júnior acompanhar Maria Antônia
até a casa de Miguel. Geovani se recupera no hospital.

Um ano de muitas
piadas prontas

As aventuras de Poliana

20h50. SBT: Sergio não concorda com as mudanças
impostas por Roger (foto) na empresa. Kessya e Filipa ensaiam juntas para a apresentação da companhia de dança.
João fica encantado com o livro que Bento o emprestou.
Amor de Mãe

21h17.Globo: Magno explica a Leila que está morando com
Betina (foto), mas garante à ex-mulher que irá ajudá-la. Raul
diz a Davi que desativará o duto clandestino. Gabo eThelma
se beijam, e Durval vê.Vitória entra em trabalho de parto.

Especial ‘A Gente Riu Assim’, relembra os fatos
mais importantes do ano com muito humor

M

ais um ano repleto de
acontecimentos marcantes chegou ao fim,
servindo de munição para as piadas da retrospectiva de humor A
Gente Riu Assim, que vai ao ar hoje,na Globo.Em formato de mesa
redonda, Marcelo Adnet comanda a atração com sua imitação de
Galvão Bueno, usando e abusando de um recurso muito utilizado
no futebol: o VAR. Tudo isso para
confirmar a veracidade dos fatos
que foram assunto em 2019.
O Galvão de Adnet, no entanto, não está sozinho nesta enrascada. O apresentador conta com
o auxílio dos personagens dos humorísticos da Globo: Rogerinho
do Ingá (Caito Mainier), Jorge
Bevilácqua (Welder Rodrigues),

Super Moro (Antonio Fragoso),
Cacilda (Fabiana Karla),Dona Bela (Betty Gofman), além da Mãe
(PauloVieira).“Dessa vez,eu fiz as
cabeças como o Galvão Bueno, e
os personagens do Welder, Caito,
Paulo Vieira, Fabiana Karla, Betty
Gofman e Antonio Fragoso são
os amigos do Galvão presentes
no programa, que levantam para
as cenas de tudo o que aconteceu
esse ano”, detalha Marcelo Adnet.
A retrospectiva relembra desde
a Copa América até os 90 anos da
atriz Fernanda Montenegro,assim
como as queimadas na Amazônia
e os filmes brasileiros premiados
no exterior.“A gente escolheu uma
mesa redonda de especialistas,inspiradas nas mesas redondas do esporte. É uma maneira diferente

de amarrar a narrativa.Vamos ter
uma resenha de 2019”, diz a redatora Martha Mendonça.
Os convidados da mesa redonda estão prontos para o debate.“É
estranho sair da sala de aula,mas a
Cacilda não podia faltar nessa retrospectiva que teve muito beijinho,beijinho,pau,pau”,brinca Fabiana Karla.“Dos seis convidados
da mesa redonda,capitaneada brilhantemente pelo Galvão do Adnet,o Super Moro é o único político.Foi bem diferente e fez um bom
contraponto com os demais. Ficou muito engraçado”, diverte-se
o ator Antonio Fragoso. No elenco, ainda estão Fernando Caruso,
Paulo Mathias Jr.,Flávia Reis,Luana Martau, Evaldo Macarrão,Valentina Bandeira e Patrícia Pinho.

cena quente

Relacionamento chega ao fim
TV Globo / divulgação

Em Amor de Mãe,Ruy (Thiago Martins) termina o namoro com Marina
(Erika Januza), já que ela vai se mudar para São Paulo.A tenista sugere
que eles se vejam a cada 15 dias e diz que essa situação seria só por um
tempo,ainda mais que vai poder ter um patrocínio.“Sou um passatempo
até rolar uma parada importante na sua carreira...Acabou”,afirma Ryan.
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