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Mãe de Viih Tube sai em
defesa da youtuber
Apresentadora Xuxa chamou a influenciadora de ‘falsiane’

E

REPRODUÇÃO

m entrevista ao “Plantão
BBB”, na quinta-feira, Xuxa Meneghel chamou Viih
Tube de “falsiane”. Entretanto, a
declaração da eterna Rainha dos
Baixinhos não agradou Viviane
Tube, mãe da influenciadora, que
está confinada no BBB 21.
“Estou vendo ela dizer que sonha com todo mundo, puxando
o saco de todo mundo. Infelizmente, é uma pessoa que é jovem,
talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me
soa falso. Não estou dizendo que
ela é uma pessoa falsa, mas o jogo
dela é falso”, disse Xuxa.
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RESUMO DAS
NOVELAS
A VIDA DA GENTE

18h30. Globo: Eva (foto) vê
Ana chorando
e chama Lucio.
Francisco reclama
de Nanda para Lui.
Marcos não aceita
o emprego que o
pai da amiga de Sofia lhe oferece. Lucio
ainda não acredita que Ana esteja se recuperando. Sofia pede para sair com as
amigas, mas Vitoria não deixa.
SALVE-SE QUEM PUDER

19h40. Globo:
Renatinha acusa
Alexia de querer seduzir Rafael (foto).
Kyra arma para que
Renatinha fique
presa no elevador
da empresa. Mário
vence o concurso de gastronomia do
hotel. Kyra assombra Renatinha. Edgar
paquera Ermelinda.Ao estilo‘Ghost’,Kyra
se aproxima de Rafael e fica emocionada
com o reencontro.
CHIQUITITAS

FIUK DISSE
QUE VAI PULAR
PELADO NA PISCINA
E BEIJAR JULIETTE
SE FICAR NA CASA
Em resposta,a mãe deViih disse.“É muito fácil falar dela apenas
pelo jogo, um confinamento... As
pessoas estão confundindo as coisas.Big Brother é um jogo de estratégia.Falsiane ela seria se fizesse algo e mostrasse o contrário. Mas a
Viih é verdadeira.”
Viih está no paredão ao lado de Gil e Fiuk. O filho de Fábio Jr. disse que vai dar um beijo em Juliette e pular pelado na
piscina, caso fique na casa.“Vou
dar um selinho na Juliette”, disse
Fiuk.“Tu já deu, bebê. Quer dizer
que tu precisa fazer uma aposta de voltar do paredão para me
beijar? Eu não quero essa aposta,
não”, respondeu a sister.

Viviane Tube saiu em defesa da filha, Viih, que foi chamada de falsa pela apresentadora Xuxa

21h. SBT: Mili
(foto) vê Maria
chorar e consola
a pequena. Mili
canta a música
“Meu Anjinho” e
Miguel, escondido, se emociona
ao lembrar que
Gabriela cantava essa música para o
bebê durante a gravidez. Mili diz para
Maria que Sofia cantava essa canção
quando ela era pequena.
IMPÉRIO

Babu envia vídeo em homenagem a João: ‘A luta continua’
Eliminado do BBB 21 na quinta-feira, João Luiz recebeu uma
mensagem especial de outro ex-participante no Bate-Papo BBB.
Babu Santana elogiou o trajetória
do professor de Geografia e declarou seu apoio à postura antirracista de João dentro da casa.
“Se você está vendo esse vídeo,é
porque deu ruim no jogo,mas deu
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muito certo na sua postura dentro
do jogo.Torci por você,puxei mutirão.Infelizmente,a luta não é minha nem sua. A luta do povo preto brasileiro não vem de hoje, não
começou no Big Brother, ela vem
de séculos e séculos.Agora que você está aqui fora, vamos que a luta
continua”, disse Babu.
O artista, que chegou ao TOP

4 do BBB 20,ainda parabenizou o
professor de Geografia.“Parabéns
por tudo e respeita nosso black,
parceiro”, finalizou Babu.
Sobre sua participação, o ator
afirmou que está fazendo terapia.
Em entrevista à Glamour para falar sobre o seu programa, o Sarau
do Paizão, ele disse que não sabia
lidar com o que conquistou lá.

21h. Globo: João
Lucas (foto) ouve
uma discussão
entre seus pais.
Magnólia e Severo
vão à casa de Ísis.
João Lucas decide
descobrir quem é a
amante de José Alfredo.Lorraine conta para Érika que Maria
Marta mandou um homem ameaçá-la.
Orville entrega mais um desenho de Salvador para Carmem.

