RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 1/12/2020 · MEIA HORA

televisão
LL‘MALDIVAS’
divulgação

Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a chegada
de Felipe, que percebe o clima. Anderson decide angariar dinheiro para
comprar equipamentos de produção.
K2 trama com Samira para fingir sua
gravidez. Tato e Keyla se beijam.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Duque dá para Cassiano o endereço do hotel onde Dom
Rafael está no Rio, mas aconselha o
amigo a deixar a busca por conta da
Aeronáutica. Carol aceita ajudar Veridiana a procurar a filha e sugere que ela
e seus netos gravem um vídeo.
HAJA CORAÇÃO

Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Carol Castro, Sheron Menezzes e
Klebber Toledo estão entre os integrantes do elenco de ‘Maldivas’

Time de estrelas
em nova série
Elenco conta com Bruna Marquezine, Manu Gavassi,
Sheron Menezzes, Klebber Toledo e outros artistas

A

pós anunciar a contratação de Bruna Marquezine, a Netflix divulgou ontem, em seu perfil no Twitter, que
a atriz participará da série Maldivas. E não é só Marquezine que
chama atenção no elenco de estrelas da nova produção. Manu
Gavassi, Sheron Menezzes, Carol
Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo e Romani também estão no seriado.
A nova série de dramédia
da Netflix produzida no Brasil acompanha a vida dos moradores do Condomínio Maldivas, que dá nome à obra, e é
recheada de mistério e intrigas,
mas também de muito deboche
e humor ácido. A história começa com a goiana Liz (Bruna Mar-

quezine) se mudando para o Rio
após sua mãe morrer em um incêndio misterioso.
Tentando buscar respostas
para a repentina morte da sua
mãe, Liz tem que se esconder do
investigador Denilson (Romani) e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles estão Milene
(Manu Gavassi), a rainha do
Maldivas, com uma vida aparentemente perfeita junto com
o marido, o cirurgião plástico
Victor Hugo (Klebber Toledo);
e Rayssa (Sheron Menezzes),
uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso,
casada com o ex-vocalista da
sua banda, Cauã (Samuel Melo). Já Kat (Carol Castro) é uma

mãezona cujo marido, Gustavo (Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar.
Ainda na história, estão Verônica (Natalia Klein), que destoa
das mulheres do Maldivas, e Miguel (Danilo Mesquita), o noivo
interiorano de Liz.
Piada com vazamentos
No vídeo de divulgação lançado ontem pela Netflix, que
revela o verdadeiro nome da
série e seu elenco, atores e atrizes embarcam no tom sarcástico de Maldivas para brincar
com o início das gravações e
fazer piada dos constantes vazamentos de informação, que
criaram especulações e muita
expectativa sobre a produção.
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19h40. Globo:A perícia conclui que a
explosão do helicóptero onde Teodora
estava foi um acidente.Agilson estranha
a reação de Leozinho. Shirlei se emociona ao saber que Felipe encontrou
seu sapato. Bruna ameaça revelar para
Camila por que Giovanni foi preso.

AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Tobias fica insatisfeito,
mas Ramiro se mantém firme. Poderosa enfrenta Donatella. Poderosa pede
calma para Miguel. Dona Sônia avisa
que defenderá Ernani,mas,em seguida,
bisbilhota o celular dele e se surpreende.
Caio se entende com Duplex.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Bia e Binho se preparam
para passar o fim de semana com Verônica e Edgar. Carol resolve fugir com
Dani para pensar sobre o que fazer com
a assistente social. Ernestina vai à sala
de Cintia e confessa que gosta de Chico.
Mili avisa Duda que Mosca voltou.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Joyce desconfia de
Eugênio ao comentar sobre a traição
do passado de Bibi. Edinalva provoca
Abel ao mostrar fotos de Ruyzinho.Bibi
prepara sua fuga com Rubinho. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso.Nonato
comemora o show de Elis Miranda.

