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televisão
LLESTREIA QUINTA-FEIRA, NO GLOBOPLAY

A força da amizade
Cinco amigas de ‘Malhação’ se reencontram em ‘As Five’
Fábio Rocha / TV Globo

LLTÁBATA UCHOA

A

novela Malhação — Viva
a Diferença fez tanto sucesso em 2017 que as cinco
protagonistas ganharam um spin
off para mostrar como estão Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen
(Heslaine Vieira), Lica (Manoela
Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) após anos
sem se ver. Em As Five, que estreia
quinta-feira no Globoplay,as amigas estão no início da vida adulta,
por volta dos 25 anos, cada uma Ellen, Tina, Lica, Keyla e Benê agora estão no início da vida adulta
com seus conflitos pessoais.
Daphne Bozaski se tornou mãe
Heslaine Vieira também celedepois de Malhação e usa sua nova dado para mostrar a passagem do
experiência pessoal para entender tempo e manter a rebeldia da per- bra a união com as colegas de elenmelhor as transformações na vi- sonagem.“Tive preocupação em co.“Para mim, manter a amizade
da da Benê.“É muito interessan- não me repetir.Fora os momentos com as meninas é muito importe viver a personagem na mesma que exigiam mais concentração, tante.Acredito que amizade é a faidade que eu tenho agora.As ques- nós cinco nos divertimos muito mília que a gente escolhe”, reflete.
Gabriela Medvedovski relemtões dela são outras e foi um desa- juntas. A sintonia foi incrível.”
E é justamente sobre isso que bra o reencontro com personafio grande deixar de lado a ingenuidade que ela tinha sem deixar tanto Malhação quanto As Five fa- gens tão marcantes.“Durante toa essência se perder”,afirma a atriz. lam: amizade.“O fato de ter a ami- do o trabalho,foi uma sensação de
Lica continua com seu espírito zade como forma mais bonita de euforia gigantesca, porque temos
livre em As Five. Manoela Aliper- amor é o que faz as Five serem as um carinho muito grande por essas personagens”, diz.
ti explica que precisou tomar cui- Five”, define Ana Hikari.
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Tina conta
que compôs
uma música em
homenagem à
amizade das
cinco meninas
e todas se emocionam. Ellen mostra para Anderson
o novo clipe de Tina. Dóris (foto) comemora o entusiasmo de Bóris.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Cristal conta
para Ester que se
apaixonou por
Cassiano (foto).
Cassiano avisa à
família que dará
entrada na ação
de reconhecimento da paternidade de
Samuca.Alberto manda flores para Cristal. Ester consegue empréstimo.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Beto socorre
Tancinha (foto),
que questiona o
publicitário sobre suas intenções com ela.
Rebeca pede
que Aparício se afaste dela. Henrique
confessa seu encantamento por Penélope e os dois acabam se beijando.

AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Norma
pede para Fernanda arrumar
emprego para
Geovani na
agência. Leandro surpreende
todos e diz saber que Tobias (foto)
foi o mandante da morte de Angélica.
O advogado revela toda a verdade.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Ernestina confessa para Chico
que não gostou
da brincadeira
que fizeram
com ela. Carol
(foto) conta
para Junior sobre as crianças que
conheceu no hospital. A moça fala
que Fernando é voluntário no lugar.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Bibi vai à
casa de Heleninha. Rubinho (foto) fica
intimidado na
cadeia. Cândida
lamenta pelo fim
do noivado de Jeiza.Yuri descobre que
Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Ritinha fala com Zeca.

