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televisão
LLPOR CAUSA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Reprise na TV
Globo não gravará especial do Rei e exibirá show antigo

O

tradicional especial de fim
de ano do Roberto Carlos
na Globo não será como de
costume. Por causa da pandemia
do coronavírus, a emissora decidiu não produzir uma apresentação inédita do cantor e exibirá a reprise de um show antigo do Rei.
Roberto Carlos — Emoções em
Jerusalém terá sua primeira reexibição na TV desde 2011. O show,
que foi capturado em 3D e teve direção artística de Jayme Monjardim, chegou a ser exibido nos cinemas no ano passado.
Em 2019, a Globo também
não produziu um especial exclusivo e inédito com Roberto
Carlos. Na ocasião, foram exibidos os melhores momentos
dos shows da turnê que o cantor fez no exterior, com apresentações nos Estados Unidos e
na Europa, comemorando seus
60 anos de carreira.

Caio Girardi / Divulgação

Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h55.Globo: Roney conta para Keyla sobre Gabriel.Lica insinua para Clara
que está gostando de alguém. Benê
se preocupa por ter descoberto uma
afinidade com Juca e Guto ao mesmo
tempo. Jota questiona Ellen.
FLOR DO CARIBE

18h25. Globo: Cassiano discute com
Alberto,que não esboça reação.Alberto
presta queixa contra Cassiano. Natália
comenta com Juliano sobre sua possível
gravidez. Cassiano comemora a nova
certidão de Samuca, com seu nome.
HAJA CORAÇÃO

19h40. Globo: Leozinho acalma Fedora, que tem um pesadelo. Carmela
inventa para Shirlei que todos falam
mal dela.Leozinho discute comAgilson.
Teodora arma para Aparício e expulsa
o marido de casa. Rebeca é demitida.
Roberto Carlos terá show feito em Jerusalém exibido no fim do ano
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AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Ramiro diz que é bom
ficar de olho em Miguel. Poderosa
fica mexida com a visita de Miguel.
Donatella se irrita ao saber que seu
avô vai trabalhar na Brás. Ramiro se
recusa a atender Donatella.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Cintia conversa com Armando pelo computador. O rapaz
comunica à diretora que os homens
encontraram Cícero e o levaram para
longe. As meninas escolhem o melhor vestido para Mili sair com Duda.
A FORÇA DO QUERER

21h40. Globo: Bibi volta para casa
após incendiar o restaurante.Jeiza e Ritinha se desafiam dançando carimbó.
Dantas é alertado sobre o incêndio no
restaurante e Aurora desconfia de Bibi.
Cibele e Shirley armam para Ruy.

