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televisão
LLNOVO PROJETO

Resumo das novelas

Sheron Menezzes
deixa a Globo
Após 18 anos, a atriz decide não
renovar seu contrato com a emissora

A

atriz Sheron Menezzes
decidiu não renovar seu
contrato com a Globo
e vai sair da emissora, após 18
anos participando de produções da casa. A informação foi
confirmada pela assessoria da
artista ao Estadão ontem.
De acordo com a assessoria de Sheron, ela deve participar de um novo projeto
em uma plataforma de streaming. Mas não foram dadas
mais informações sobre o
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projeto, nem quando ele será lançado e em qual plataforma a atriz aparecerá.
Sheron fez seu primeiro
trabalho na Globo em 2002,
na novela Esperança. Depois,
atuou em várias produções
da emissora, como Babilônia
e Novo Mundo. O último trabalho da atriz na Globo foi em
Bom Sucesso, novela das sete
exibida entre 2019 e o começo deste ano. Na trama, ela interpretou a personagem Gisele.

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Tina (foto)
e Anderson ficam constrangidos um na
frente do outro
e Samantha
interrompe os
dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com
sua música nova. Juca tem a ideia
de fazer um aplicativo.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Reinaldo
(foto) pergunta
para Natália
sobre o homem
que ela está namorando. Hélio
procura Bibiana
para se explicar
sobre sua participação na desapropriação da ONG. Alberto diz que deseja ver Ester ser punida.

HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Bruna
(foto) fala para
Giovanni que
Camila se aproximou dele intencionalmente.
Beto pede para
conversar com
Tancinha e Francesca aconselha a filha a pensar bem antes de casar com
Apolo. Giba e Apolo brigam.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Duplex
questiona Antônio (foto) e
Cindy. Tobias
fica assustado com a
morte de Beto. Duplex se
decepciona com Antônio e Cindy.
Oxente e Zenaide se reconciliam.
Fernanda chora a morte de Beto.

CHIQUITITAS

21h. SBT: Bet o, C l a r i t a ,
Carol (foto),
Tobias e Dani
preparam um
dia de muitas
surpresas para
Letícia. Carmen se desespera ao perceber que sua pele está
manchada. Tati e Ana tentam se
aproximar de Dani.
A FORÇA DO QUERER

21h40. Globo: Eugênio
atende um
telefonema
de Irene. Caio
(foto) discute o caso de
Rubinho com
Eugênio. Bibi
fica tensa ao falar com o chefe dos
traficantes. Heleninha tenta convencer Yuri da culpa de Rubinho.

