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televisão

LLque susto!

Milton Neves internado
Apresentador passou mal durante o ‘Terceiro Tempo’, na Band

O

apresentador Milton
Neves precisou ser internado às pressas, no
domingo, após ter passado
mal durante o programa Terceiro Tempo, da Band.
O jornalista teve uma arritmia cardíaca e foi atendido
inicialmente pelos socorristas
da emissora, que o levaram ao
Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo. De lá, Milton
foi encaminhado ao Hospital
Sírio-Libanês, onde foi internado, sob os cuidados do médico Sérgio do Carmo Jorge,
responsável pela saúde do jornalista há anos.
“Olá, senti ‘zunzura’ no final do Terceiro Tempo da Band
e colegas me levaram pro São
Luiz e agora tô no Sírio-Libanês com tudo estabilizado, mas amanhã o Dr. Sergio
do Carmo Jorge fará ‘exames
complementares’. Ainda não
foi desta vez que subi pro andar de cima, como torce Mauro Beting”, brincou o jornalista nas redes sociais.

Segundo a TV Bandeirantes, Milton apresentou boa
evolução clínica na madruga de ontem, mas segue internado para novas avaliações.
“A alta médica será discutida
apenas após os resultados dos
mesmos (exames)”, informou
a nota oficial à imprensa.

Reprodução do Twitter

Resumo das
novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h57.Globo: Keyla desiste de se corresponder com Deco. Lica organiza um
protesto de alunos contra as mudanças
no colégio. Josefina avisa a Dóris que o
telhado do colégio precisa ser consertado. Benê sugere que Keyla envie uma
foto para Deco. Bóris propõe que Edgar
dê uma bolsa de estudos para Ellen.
NOVO MUNDO

18h29.Globo: Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã.Liu conta para
Anna que ouviuThomas discutindo com
uma mulher. Cecília se recusa a comer,
e Idalina e Matias se preocupam. Narcisa pede para Lurdes ensiná-la a jogar
bilhar. Wolfgang convida Ferdinando
para se hospedar em sua casa.

‘Não foi desta
vez que subi
pro andar de
cima’, brincou o
apresentador

TOTALMENTE DEMAIS

19h34. Globo: Eliza não cede às tentativas de Jonatas e termina definitivamente o namoro.Adele avisa a Cassandra que o próximo ensaio do concurso
será inspirado nas Olimpíadas.Stelinha
promete a Carolina que ela se casa com
Arthur, com a condição de que a jornalista desconsidere a aposta.

“Atenção! ‘Desmorri’ aqui
no Sírio-Libanês e já gravei
todas minhas colunas das trocentas rádios Band para amanhã, e do hospital mesmo.
Obrigado a todos pelo carinho
e torcida”, agradeceu o apresentador em um post no Twitter, com uma foto diretamente
da unidade de saúde.

APOCALIPSE

20h30. Record: Surpreso ao ter
flagrado Stefano,Vittorio fica aliviado
por não ter sido descoberto. Zoe fala
com Soraya sobre o Arrebatamento.
Benjamin chora sentindo falta da mulher amada. Celeste diz que sairá com
Dudu. Natália diz temer que Henrique
esteja envolvido na fraude. Zoe conversa com Soraya sobre o Anticristo.
AS AVENTURAS DE POLIANA

Milton Neves tranquiliza os fãs pelo Twitter após passar mal no ar

20h50. SBT: Marcelo pede que Pendleton o ajude para comprovar que o
teste de DNA de Débora é falso. Luca
fica com ciúmes do namoro de Mirela e
Vini.Disfarçado,Roger se encontra com
Débora e Nadine.Mosquito aparece no
colégio com novo visual.Guilherme fica
revoltado ao saber das armações do pai.
FINA ESTAMPA

21h17. Globo: Tereza Cristina confronta Renê. Renê afirma a Griselda
que não entrará na Justiça contra Tereza Cristina. Teodora se enfurece por
não conseguir nenhuma pista sobre o
tesouro. Alexandre pede Patrícia em
namoro. Silveira oferece um emprego
a Renê em troca de sua estadia no hotel.
Rafael enfrenta problemas na prisão.

