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celebridades e tv
LLCANDIDATOS A VEREADOR

Os famosos
nas eleições
Veja quem são as celebridades que foram eleitas

M

uitos famosos se candidataram ao cargo de vereador nestas eleições.
Enquanto alguns não foram eleitos, outros ficaram entre os que
receberam mais votos.
Após a abertura das urnas,
no domingo, pelo menos quatro celebridades apareceram na
lista dos vereadores mais votados de São Paulo. Filho da cantora Gretchen, Thammy Miranda se elegeu pelo Partido Liberal
(PL) entre os 20 candidatos mais
bem votados da capital paulista.
Thammy teve 43.297 votos, até a
apuração de 99% das urnas.
O Delegado Palumbo se elegeu
pelo MDB.Ele ficou conhecido pelo reality show Operação de Risco,
da RedeTV!, que mostrava operações policiais em São Paulo. Palumbo recebeu 118.309 votos,até a
apuração de 99,6% das urnas.Ele é
o terceiro candidato mais bem votado de São Paulo.
Felipe Becari (PSD) é policial
civil, influenciador digital e protetor dos animais. Ele é o quarto
parlamentar mais votado de São
Paulo e teve 98.660, até a apura-
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: K1 tenta convencer K2 a se afastar de Tato
(foto). Maria Eduarda pede para conversar com Roney.
Gabriel se encanta com Keyla, que estranha a animação
do rapaz. K2 tenta provocar ciúme em Tato.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Ester (foto) se humilha e aceita voltar
a morar na casa de Alberto para não ficar longe da filha.
Veridiana deixa Candinho viajar com Cassiano até o lugar
onde ele encontrou a turmalina da Paraíba. Mila conta
para Reinaldo que Natália está apaixonada por Juliano.
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ção de 99% das urnas.
Com uma carreira de 51 anos
no rádio, Eli Corrêa tinha 32.461
votos até a apuração de 99% das
urnas e se elegeu pelo DEM.
No Rio, a ex-funkeira Verônica Costa também se elegeu pelo
DEM. Ela teve 17.939 votos.
Fernanda Lacerda,a Mendigata
do Pânico, de 32 anos, se elegeu como suplente na Grande São Paulo.
Ela teve 143 votos em São Bernardo do Campo. O cirurgião plástico Dr.Rey,que ficou conhecido pelo reality show Doutor Hollywood
Brasil,se candidatou a vereador em
Vargem Grande Paulista. Ele também se elegeu como suplente.
Mas nem todos se deram bem.
Entre os famosos que não se elegeram estão o ex-jogador Marcelinho Carioca,o socialite Chiquinho
Scarpa, DJ Tubarão, Marcos Harter, o ator pornô Kid Bengala, o sósia de Marcos Mion,Victor Mionzinho, a ex-atleta Maureen Maggi,
o ex-atleta Diego Hypolito,o ex-jogador Dinei, a cantora Neném, da
dupla com Pepê, Renata Banhara,
o biomédico Dr.Bactéria e o personagem Pedala,Robinho,do Pânico. Thammy: entre os mais votados

HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Teodora se revela para Rebeca e Aparício
(foto), que pede o divórcio. Felipe tenta falar com Shirlei,
que acredita que o rapaz está zombando dela. Apolo ouve
quando Adriana afirma que ele não pode ser piloto. Beto
promete ajudar Carmela a se tornar uma modelo.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: A mãe de Beto acusa Ramiro de ter chantageado seu filho. Fernanda fica surpresa. Leandro liga e
ameaça Poderosa (foto). Ela apresenta a casa de Ramiro
para Furacão. Fonseca percebe a presença de um homem
esquisito disfarçado no enterro.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Carol briga com Fernando e diz que ele não
deveria tê-la beijado e avisa que não vai mais participar do projeto. O médico confessa estar apaixonado
por ela. Junior (foto) liga para a noiva e afirma que
gostaria de encontrá-la na sua casa.
A FORÇA DO QUERER

21h40. Globo: Irene fala para Mira que se casará com
Eugênio. Joyce finge dormir quando o marido chega em
casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho e
Ritinha (foto) fica nervosa. Caio consegue que Bibi visite
Rubinho. Rubinho revela a verdade para Bibi.

