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televisão
LLAMIGAS PARA SEMPRE

‘As Five’ na Globo
Emissora exibe primeiro capítulo da série hoje
Victor Pollak / TV Globo

LLJULIANA PIMENTA

A

ssunto mais comentado da
última semana na internet,
a produção As Five, finalmente, chegou ao Globoplay. E
para convidar o público a embarcar na história de Keyla (Gabriela
Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti), Benê
(Daphne Bozaski) e Ellen (Heslaine Vieira), a Globo exibe hoje,
na Pré-Estreia Globoplay, à meianoite,o primeiro capítulo da série.
Lançada na quinta-feira,a trama é
um spin off de Malhação — Viva
A Diferença, que está no ar atualmente.O objetivo é contar a história das amigas seis anos após o fim
da novelinha adolescente.
“Elas cresceram, parece muito óbvio, mas não é. A gente tinha uma lacuna de seis anos para preencher dessa vida delas que ‘As Five’: a história de Benê, Tina, Lica, Keyla e Ellen seis anos depois
a gente não sabia para onde tinha
ido, as decisões, os percursos e as
relações que elas começaram nesse das Five. Ela ia fazer um protoco- trabalhar em home office e estar
período”, afirma Heslaine Vieira. lo, mandar para as cinco e dizer o engajada na questão social.
Gabriela Medvedowski imaApesar de a série ter sido gra- que seguir para ficar bem na panvada antes da pandemia do co- demia”, brinca Ana Hikari.“Ela ia gina como estaria sendo a panronavírus, as atrizes brincam de pegar muito no pé das meninas”, demia da sua personagem.
“Acho que ela ia estar passando
imaginar como as personagens te- concorda Daphne Bozaski.
Manoela Aliperti prevê que Li- por um perrengue com o Toniriam se comportado em um cenário como o atual.“A Tina esta- ca não seguiria muito bem as re- co em casa, tendo que fazer algo
ria fazendo live de DJ de festa.Mas gras de isolamento social. Já Hes- para ajudar nas aulas, fazer essa
acho que a Benê ia ficar de fiscal laine Vieira acredita que Ellen ia educação à distância.”

Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Kátia pede perdão para
K1 e diz que chamou a polícia para
prender Roger. Fio sugere que Benê
fale com Anderson para produzir sua
nova música. K2 provoca Tato.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Ester é obrigada a levar
Laurinha para a casa de Alberto. Lindaura
aconselha a filha a procurar um advogado. Cassiano expulsa Duque da sua casa e
rompe a sociedade entre os dois.

HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Apolo revela para
Adriana a armação de Giba, que tem
seu contrato cancelado. Tancinha protege Carol de Afonso. Giovanni fala
para Bruna que se afastará de Camila.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Donatella sente ciúme
de Poderosa. Bernardo se entende com
Leandro.Poderosa promete para Fernanda que a hora de Bernardo está chegando. Fabiana procura Peppe.

CHIQUITITAS

21h. SBT: Junior pergunta para o
pai se ele confia em Cintia. José Ricardo estranha a pergunta do filho e
diz confiar na namorada. Ernestina e
Chico se preparam para sair.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Bibi desconfia do comportamento de Yuri. Joyce garante para Zu que todos se decepcionarão com
Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio.
Irene invade a sala de Eugênio.
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