RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 4/12/2020 · MEIA HORA

televisão
LL‘ASSIM FICO PROTEGIDO DE INVASORES’

Capacete do BBB
Público tenta adivinhar o elenco e Boninho brinca

B

oninho, diretor da Globo,
mandou uma indireta para todos os que têm tentado adivinhar quais serão os participantes da próxima edição do
Big Brother Brasil, em 2021.
Irônico e irreverente como
sempre, o diretor do programa
apareceu com um capacete feito de papel alumínio, para “se
proteger” das especulações.
“A moda agora é tentar entrar na minha mente e publicar quem eu quero para o BBB.
Mas não sou bobo, não, e uso
meu capacete contra ondas
magnéticas. Assim fico protegido de invasores!”, brincou

Boninho na legenda da foto
publicada no Instagram, na
tarde de ontem.
As especulações sobre o elenco têm sido constantes. Na manhã de ontem, Mariana Rios havia sido ‘cotada’ para integrar a
lista de participantes, mas a atriz
negou a informação.
Além dela, outras já foram
especuladas, como Luana Piovani, Andressa Urach e Gabriela Pugliesi. O fã-clube de Raissa
Barbosa, ex-peoa de A Fazenda, também tem dado trabalho
ao diretor, com pedidos para
que a modelo seja convidada
para o programa.
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

18h00. Globo: Anderson afirma a
Tina que enfrentará Mitsuko. Bóris se
preocupa com possíveis retaliações de
Lica e Clara em relação aos planos de
Malu. K2 simula seu nome no exame
de sangue de Samira. Das Dores tem
um mau pressentimento comAnderson.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Cassiano pede que
Dom Rafael se una a ele contraAlberto.
Gonçalo procura por Dom Rafael. Dom
Rafael afirma a Cassiano que não tem
mais envolvimento comAlberto.Natália
chama Juliano para ir ao Flor do Caribe.
Donato se desentende com Hélio.
HAJA CORAÇÃO

Boninhocomocapaceteespecial
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19h40. Globo:Tamara fica indignada
com a festa queAdriana promove para
Apolo. Henrique procura Dinalda para
ajudá-lo a reatar com Penélope.Camila
aceita ler seu diário com Giovanni.Tancinha eApolo brigam. Giovanni e Camila
se surpreendem com reportagem.

AMOR SEM IGUAL

21h00. Globo: Carmem e sua equipe retornam para a casa de Ramiro.
Ela tenta achar o segredo do cofre.
Os funcionários começam a sentir o
efeito do gás da felicidade. Na agência Brás, Ramiro percebe que foi enganado e corre para casa.
CHIQUITITAS

21h00. SBT: Junior tenta acalmar Carol e se preocupa ao ver como a noiva
está reagindo com a situação. Sem saída e com medo das ameaças de José
Ricardo, Carol decide termina com Junior. Binho se sente ofendido com uma
brincadeira de Duda.
A FORÇA DO QUERER

21h30.Globo: Silvana alerta Eugênio
que Irene tem intenção de acabar com
seu casamento. Ruy procura Ritinha na
casa de Edinalva e afirma que romperá
seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de Amílcar em sua casa.Aurora não
percebe que está sendo observada.

