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televisão
LL‘A FORÇA DO QUERER’

Química em cena

Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h35. Globo: K1 (foto) repreende MB. Roney se desespera com a revelação de Maria Eduarda. Samantha admira
Lica no palco. Marta e Luís se empolgam com o projeto
sobre a educação brasileira. K2 fala para Valdirene que
conseguirá ficar com Tato. Keyla comenta com Tato que
acredita que haja um mistério em torno de Gabriel.

Rodrigo Lombardi fala sobre parceria com Juliana Paes
João Miguel Júnior / tv Globo

LLJULIANA PIMENTA

N

ão é nada fácil desistir de
um grande amor. Nesses
casos, para mudar de vez
o foco, só quando outra paixão
entra em cena. E foi nesse cenário que Caio (Rodrigo Lombardi) perdeu Bibi (Juliana Paes)
para Rubinho (Emilio Dantas)
em A Força do Querer. Apesar
de já separado da amada, o advogado faz de tudo para que ela
tenha uma vida feliz.
Responsável pelo papel do
galã rejeitado da novela, Rodrigo
Lombardi conta que foi uma surpresa saber que A Força do Querer,
exibida em 2017, ia ser reprisada
na Globo. “Foi um susto, pois é
um trabalho muito recente. Mas
é um sinal de que foi um trabalho
bem aceito. Fiquei feliz por ter sido essa a novela escolhida em JulianaPaeseRodrigoLombardisãoBibieCaioem‘AForçadoQuerer’
meio a tantas opções”, diz o ator.
Rodrigo afirma que seu perA química entre o ex-casal é tão Paes em Caminho das Índias.
sonagem vê a vida mudar após a
Apesar de uma trama muito
separação de Bibi. “O Caio é um grande que Rodrigo lembra com
homem com a vida planejada. carinho da parceria com a colega quente, com cenas de violência
Carreira indo bem e namorada de trabalho.“Sempre muito bom. e reviravoltas constantes, Roque ama.Mas ele se encontra num Nos entendemos muito bem,não drigo destaca que o ambiente
momento onde precisa se dedicar temos pudor de colocarmos nos- de gravações representava o
muito ao trabalho, por isso perde sas ideias um para o outro. Ela é extremo oposto. “Foi uma noa namorada. Sua vida muda. Ele muito inteligente e sabe ouvir,coi- vela sem estresse! Todo muntenta seguir em frente. Mas...”, sa rara hoje em dia”, elogia o ator, do num clima ótimo! Equipe,
brinca o ator, falando do desen- que, como Raj, já havia feito uma elenco e direção numa sintonia
parceria marcante com Juliana muito boa”, recorda o ator.
rolar complicado da história.
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FLOR DO CARIBE

18h05. Globo: Cassiano finge para Samuca que Alberto
(foto) e ele são amigos. Ester diz para Dionísio que não
quer nada da sua família. Samuel pede a Cassiano que pegue amostras do solo da mina dos Albuquerque. Cassiano
orienta Ester a não fazer o que combinou com Alberto. Alberto ameaça Ester novamente. Cassiano enfrenta Alberto.
HAJA CORAÇÃO

19h15. Globo: Adriana se recusa a ajudar Beto. Giovanni
garante para Bruna (foto) que contará a verdade para
Camila. Tamara visita Penélope e pede desculpas à mãe.
Jéssica se irrita ao ver Carmela com Felipe. Enéas passeia
com Camila e Giovanni vê os dois. Felipe deixa Carmela
em casa e reconhece Shirlei. Francesca repreende Felipe.
A FORÇA DO QUERER

20h35. Globo: Rubinho (foto) pede perdão para Bibi.
Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com
Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de
suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone
conforta Ivana, que sofre com a operação de Cláudio.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Bernardo (foto) é encontrado por Fonseca,
mas consegue fugir com a ajuda de alguém misterioso.
Poderosa apresenta Furacão à nova família. Bernardo liga
para Leandro e avisa que quer descobrir quem o salvou.
Fernanda se mostra decepcionada com o pai. Duplex conta
para Oxente que Antônio Júnior está se drogando.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Cris (foto) fica triste por ter perdido o show de
Tomás Ferraz. Rafa tenta consolar a amiga. Tati sente a
ausência de Cris, Mosca e Binho. As meninas vão ao quarto
dos garotos e imaginam que eles tenham fugido para ir ao
show. Mosca e Mili encontram os amigos no porão.

