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GLOBO: Pilar defende um
homem inglês e sofre um
acidente. Samuel a socorre.
Teresa, Celestina e Nino se
abrigam da confusão das
ruas no cassino de Quinzi-
nho. Leopoldina ameaça
cortar relações com Isabel
(foto) caso a irmã conte para
Teresa sobre Bernardinho.
Tonico orienta Nino a se
aproximar de Celestina. 

GLOBO: Lígia pergunta a
Athaíde se foi ele quem colo-
cou as provas na pasta de
Eric, e ele nega. Malagueta
quer saber se Maria Pia está
envolvida na morte de Mirel-
la. Expedito conta a Domêni-
co que Athaíde está sendo
investigado pela Polícia Fe-
deral. Arlete confessa a Júlio
(foto) que encobriu um crime
de morte.

GLOBO: José Alfredo cobra
explicações de Maria Marta
sobre seu casamento com
Silviano, mas a dondoca se
recusa a falar. Josué e o
Comendador (foto) procuram
o álbum que Maurílio deu
para Maria Marta com fotos
de seu casamento. Érika
parabeniza Téo pelo sucesso
da campanha de doação de
sangue para Cláudio. Maria
Clara vê José Pedro conver-
sando com Merival.

NAS NOVELAS

Às 20h, Lulu Santos faz live
transmitida com exclusivida-
de pelo Globoplay, e com
sinal aberto para não assi-
nantes. A “Lulu live” marca
o início da nova turnê, “Alô
base”, do cantor e composi-
tor, e celebra o lançamento
de “Inocentes”, sua música
inédita em parceria com a
banda Melim, que também
participa da apresentação.
No show, Lulu Santos ainda
vai cantar grandes sucessos
que marcaram sua carreira,
como o “O Último românti-
co”, “Um certo alguém” e
“Tempos modernos”.

‘Lulu live’ tá liberado no Globoplay
DIVULGAÇÃO

CONTROLE REMOTO

ENTRETENIMENTO
t

>ROCK NA TV
O Canal Brasil transmite ao vivo, com exclusividade na TV,
o festival “Rock Brasil 40 anos”, hoje, amanhã e segunda,
às 21h, direto da Praça da Pira (Largo da Candelária)

Em virtude dos recentes e gravíssimos ataques feitos pelos governos estadual e municipal do 
Rio de Janeiro aos servidores públicos, bem como a necessidade de mobilização das últimas se-
manas, a direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE 
RJ) decidiu adiar a assembleia geral eleitoral, marcada originalmente para o dia 9 de outubro. 
Assim sendo, a coordenação geral do SEPE RJ, nos termos do estatuto da entidade, convoca os 
profissionais de educação filiados à entidade para assembleia geral eleitoral, que será realizada, 
de maneira virtual (plataforma Zoom), às 14 horas do dia 23/10/2021, para discutir a seguinte 
pauta: Regimento Eleitoral (visando as eleições para a direção do sindicato, nos dias 16 e 17 de 
março de 2022). As informações sobre a forma de inscrição, assim como as informações sobre 
os documentos necessários para tanto, estão dispostas no site da entidade (www.seperj.org.br).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2021.
Coordenação Geral do SEPE/RJ.
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FOI REMARCADA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021


