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televisão
LLAPÓS ROMANCE NO ‘BBB 20’

‘Estamos nos permitindo
conviver fora da casa’
Gabi conta que ela e Gui estão se conhecendo melhor

D

emorou, mas Gabi Martins, finalmente, assumiu
que ela e o modelo Gui
Napolitano estão juntos fora do
Big Brother Brasil 20, da Globo,
onde viveram um romance. Primeiro, a cantora reforçou aquela desculpa de que a relação entre
eles é só amizade. Mas, depois, a
loura abriu o jogo.
“Estamos nos conhecendo
melhor. Estamos nos permitindo conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier.
Rolam beijinhos (risos), mas não
é namoro. É uma relação sem rótulos”, disse Gabi.
A cantora ainda confirmou que
as famílias dos dois já se conhecem
e negou que não queira assumir o
namoro com Gui.“Não teria problema de assumir uma relação se
a pessoa estivesse 100% comigo e
eu com ela.Neste momento,estou
focada na minha carreira.Depois,
vamos ver o que acontece.”
Covardia é uma das faixas do
novo trabalho de Gabi: um DVD
que ela vai gravar em dezembro
com mais 13 músicas inéditas e
autorais.“Quando saí do Big Brother,eu compus 40 músicas e ando
escrevendo mais canções. Ainda
vamos escolher o repertório, mas
já adianto que tem letras de sofrência, tem de volta por cima, tem de
amizades e outros temas.Tudo baseado em histórias reais minhas e
de pessoas que eu conheço.”
Gabi contou que Covardia foi
feita após uma dor de cotovelo por
causa do Guilherme. “Quando
eu saí do reality, queria encontrar
com ele,mas ele disse que não estava confortável.Em seguida,ele me
ligou de madrugada e decidimos
não continuar. Fiquei com muita
raiva e escrevi”, afirmou.
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Resumo das
novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Malu confronta Edgar,
que afirma que trará Bóris de volta. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso e
Keyla se preocupa.Malu desabafa com
Clara e diz que pedirá demissão do Grupo.Tina pede que Benê reúna as quatro
amigas para uma surpresa. Os alunos
comemoram a volta de Bóris.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Ester interrompe o
assédio de Cristal a Cassiano. Juliano
cobra de Natália o fato de ela não o ter
apresentado para Reinaldo como seu
namorado.Alberto convida Cristal para
almoçar.Cassiano avisa paraAmaralina
queAlberto deve estar armando contra
ele.Alberto oferece sociedade a Cristal.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Genésio volta para o
cativeiro com Tancinha. Beto e Apolo
seguem o carro de Genésio e o rendem.
Beto acaba sendo atingido por um tiro
e Tancinha implora por ajuda. Genésio
é preso.Apolo sente ciúme deTancinha
ao vê-la preocupada com Beto. Bruna
questiona Carmela sobre Giovanni.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Tobias nega as
acusações de Poderosa. Ela os surpreende e diz acreditar na inocência
do irmão.Tobias exige a presença de
Leandro no local. Furacão vai atrás
da amiga. Olympia relembra o passado de Ramiro e a mãe de Poderosa. Duplex e Furacão são barrados
na portaria de Ramiro.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Eduarda conta para Maria Cecília sobre o que fez na mansão
da família Almeida Campos. Binho
sofre com a dor de dente. Mosca e
Rafa tentam acalmar o amigo. Junior
vai à casa de Carol e ela percebe que
seu noivo está estranho. O rapaz diz
que a viram na rua com um homem.
A FORÇA DO QUERER

Gabi e Gui viveram romance no ‘BBB 20’ e agora estão juntos de novo. ‘Relação sem rótulos’, diz a cantora

21h50. Globo: Bibi diz para Aurora
que a culpada pela prisão do marido é
Jeiza. Rubinho nega para Dantas que
tenha cometido qualquer crime. Zeca
pega com Cândida os documentos de
Jeiza para dar entrada nos papéis do
casamento. Heleninha vê a imagem do
bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri.

