RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 12/11/2020 · MEIA HORA

televisão
LL‘cês são tudo p...’

Esse tapinha dói

Deborah Secco apanhou em ‘Bruna Surfistinha’

A

Reprodução do Instagram

reprise de Que História é
essa, Porchat? que foi ao ar
ontem, na Globo, reviveu
uma história divertida envolvendo Deborah Secco e Sérgio Guizé
na época das gravações de Bruna
Surfistinha, uma adaptação cinematográfica em 2011 do best-seller literário O Doce Veneno
Do Escorpião: o Diário de uma
Garota de Programa, de Raquel
Pacheco. A atriz, que foi a convidada do programa, contou que
os dois passaram por poucas e
boas por causa de seus personagens no filme.
Na época das gravações,Deborah viveu a prostituta Bruna e,por
isso, precisava andar pela cidade
de São Paulo caracterizada como Deborah viveu prostituta no filme e ganhou abrigo de dona de bar
a personagem. Sem ser reconhecida, em uma cena em que fugia
do personagem interpretado por Deborah,que acabou apanhando confrontou dentro do personaGuizé, a atriz ganhou abrigo de da mulher.Mesmo assim,a artista gem. “Quando ele veio, veio uns
disse que não saiu da personagem, trinta para bater nele. ‘Larga ela,
uma dona de bar.
“A mulher escondeu a gente pois todo esse realismo dava mais larga ela!’ A polícia chegando! A
gente falou que era mentira, era
atrás de uma parede falsa, onde emoção à cena.
Mas emoção pouca é bobagem um filme,e disseram:‘Mentira natem as máquinas de caça-níquel.
E a gente ficou ali, eu chorava e a para os atores. Depois, ao voltar da, para de defender ele!’”, contou
mulher‘cês são tudo p...!’”,contou para a rua, Guizé novamente a a Porchat.
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

18h00. Globo: Ellen, Benê, Lica (foto)
e Keyla se surpreendem com
a chegada de
Tina. Tato garante que contará sobre sua sabotagem, caso
Keylla não o faça. Josefina incentiva
Roney a contratar Dogão.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Ester comenta com Cassiano (foto) que
não tem conhecimento sobre
a prestação de
contas da ONG.
Cassiano promete aAlberto que destruirá tudo o que ele tem. Bibiana confessa
a Donato que está com vergonha.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Tancinha
(foto) disfarça a
presença de Beto para Apolo.
Ela chora quando descobre que
Apolo comprou
uma casa e afirma não merecer o gesto
do noivo. Bruna deduz que Giovanni
pode ser o amante de Camila.

AMOR SEM IGUAL

21h00. Record: Bernardo
(foto) ataca Beto e o sequestra.
Luiggi é contido
pelos amigos.
Bernardo liga
para Tobias. Poderosa visita Miguel e Maria Antônia.
Antônio gasta a grana que ganhou
do pai e é advertido por Cindy.
CHIQUITITAS

2 1 h 0 0 .
S B T: To b i a s
aproveita a presença de Maria
Cecília (foto) e
lhe envia uma
mensagem
dizendo que
gostaria de conversar com ela. Mili,
Vivi e Tati vão ao encontro de Cícero
e estranham a ausência do homem.
A FORÇA DO QUERER

21h40. Globo: Bibi e Caio
(foto) discutem.
Yuri vai à casa
de Bibi falar
com Dedé e
Heleninha fica
furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas
sobre Silvana. Caio muda de ideia e
decide defender Rubinho.

