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televisão
LLHOJE, NA GLOBO

‘Personagem importante
para a história no Brasil’
Taís Araujo interpreta Marielle Franco no especial ‘Falas Negras’

A

Globo exibe hoje, às 23h, o
especial Falas Negras, em
homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A
produção traz depoimentos de 22
personalidades negras nacionais e
internacionais, interpretadas por
atores e celebridades brasileiras.
Uma das figuras homenageadas é
Marielle Franco, vereadora carioca,ativista dos Direitos Humanos,
nascida e criada no Complexo da
Maré e assassinada em 2018.
Escolhida para interpretar Marielle no especial, Taís Araujo fala
da honra e responsabilidade de dar
luz a uma história tão importante.“Eu fiquei muito emocionada
com o convite, porque a Marielle significa muito para mim, em
muitos lugares. Eu fiquei muito
feliz! É uma personagem importante para a história recente no
Brasil”, destaca a atriz, que também lamenta a perda social que o
assassinato da vereadora representou. “Eu senti vontade de ter conhecido mais a Marielle. Me deu
esse desejo de falar:‘Meu Deus,por
que eu não sabia tão mais dela antes da execução?’. Acho que todos
os brasileiros mereciam conhecê
-la mais. Ela tinha tanto a dizer e
tanto a fazer”, afirma Taís.
Idealizado por Manuela Dias,
o especial é dirigido por Lázaro
Ramos. Juntos em mais um projeto, Taís revela que gosta de trabalhar em parceria com o marido.
“Eu adoro ser dirigida pelo Lázaro. Ele é um diretor muito afetuoso. Ao mesmo tempo, é firme. Ele
sabe muito o que quer e consegue
passar para o ator, potencializando esse ator. O clima no set que ele
dirige é sempre muito bom, porque você sente a valorização de cada profissional”, elogia a atriz.
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Resumo das
novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Keyla incentiva Roney a
se aproximar de Gabriel.K1 acredita nas
falsas pistas de K2 e desconfia da suposta gravidez da amiga. Noboru insiste
para que Tina convide Anderson para
jantar com sua família. Malu chega de
viagem e se entende com Edgar. Das
Dores promete ajudar Roney.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Duque não consegue
revelar para Amaralina que é seu avô.
Ester descobre que pode perder a ONG.
Duque conversa com Hélio sobre a mina
de Dionísio e demonstra interesse em
comprá-la. Cassiano leva Samuca para
passear de avião e percebe uma pista
clandestina durante o voo.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo:Tancinha fica com ciúme de Adriana. Shirlei nota Felipe e o
reconhece como o rapaz que riu dela no
metrô.Francesca decide tirar satisfação
com Felipe. Adriana oferece a vaga de
piloto paraApolo.Tancinha derruba café
na roupa deAdriana.Beto comemora a
contratação de Apolo.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Antônio Júnior fica mexido com a visita de Oxente.
Poderosa encontra com Miguel no
mercadão. Leandro não deixa Fonseca entrar na sua casa. O advogado
alerta Bernardo. Poderosa aceita o
convite de Olympia para dançar no
encerramento do clube. Donatella e
Vânia armam contra Poderosa.
CHIQUITITAS

Taís: ‘Ela (Marielle) tinha tanto a dizer e a fazer’ Babu Santana interpreta o lutador Muhammad Ali

‘Muhammad é um exemplo, ídolo a ser seguido’
LLBabu Santana também faz
parte do especial como o lutador Muhammad Ali. “Foi demais, porque Muhammad é um
exemplo, ícone, ídolo a ser seguido. Quando eu era mais jovem, sonhava me tornar lutador
e ele era um dos maiores luta-

dores do mundo. Quando o vi
falando, foi a primeira vez que
eu vi um lutador falar daquele jeito. Eu me emocionei pelas
condições em que ele se encontrava, as condições da luta dele
foram muito traumáticas”, conta o ator, cantor e ex-BBB.

A história de Marielle,
Muhammad Ali, Rosa Parks,
Martin Luther King Jr, Milton Santos, Malcolm X, Nina Simone, Nelson Mandela
e tantas outras personalidades negras vão ser contadas
no especial de hoje.

21h. SBT: Mosca pede desculpas
para Mili por ter atrapalhado o seu
encontro. O garoto confessa que seguiu os dois até o cinema. A garota
revela que gosta de Duda apenas
como amigo e que não ficou com
o mauricinho. Mosca comemora a
notícia. Chico lê a carta de Ernestina.
A FORÇA DO QUERER

21h50.Globo: Rubinho agradece Bibi
por tê-lo protegido,sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se
preocupa com Ivana. Eugênio diz para
Caio que está apaixonado por Irene.Bibi
retoma seu emprego como manicure.
Leila estranha o comportamento de
Yuri.Zeca se incomoda com as atitudes
de Jeiza durante seu trabalho.

