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BABADO

NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

EM ALTA
Scheila Carvalho encanta seguidores ao posar
com filha: ‘Tão lindas’.

L

EM BAIXA
Gretchen fala sobre críticas
aos seus divórcios: ‘Relacionamento infeliz’.

L

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

L O marido de Mc Marcelly, Francimar Jor-

ge, foi preso no apartamento do casal em
Pilares, na Zona Norte, no último domingo. Segundo a PM, a funkeira do hit Bigode Grosso estava sendo agredida e mantida
em cárcere privado por ele. De acordo com
a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, policiais
foram ao local após denúncia da cunhada de Marcelly, Cristina Gomes. As autoridades receberam fotos e áudios que comprovavam as agressões. O casal foi encaminhado à 24ª DP (Piedade), onde o caso foi
registrado. Quando perguntada sobre as
agressões, Mc Marcelly começou a chorar.

Simaria deixou os seguidores de boca aberta ao publicar uma foto domingo,
no Instagram. Na imagem,
a cantora aparece usando
apenas um biquíni estampado. Na legenda, Simone
fez uma reflexão: “Haja o
que houver, nunca perca
sua inocência.” Nos comentários, os seguidores foram
só elogios à artista. “Que
mulher maravilhosa”, escreveu a cantora Lexa.

L

MALHAÇÃO - SONHOS

18H. GLOBO: Nat
não consegue acompanhar o vulto que a
observava. Dandara
decide que René permanecerá em sua casa. João fica inconformado. Bianca e Karina tentam
consolar Gael (foto). Duca leva Nat
para casa.Wallace se recusa a jantar
na casa de Sol.
A VIDA DA GENTE

AGRESSÃO

‘QUE MULHER
MARAVILHOSA’

RESUMO DAS
NOVELAS

REPRODUÇÃO/GLOBO

QUEM LEVA?
Juliette, Camilla e Fiuk
disputam a final do “BBB
21”, hoje. Com 57,8% das
intenções de voto, a paraibana tem sido a favorita
para vencer. Em segundo
lugar, Fiuk, que deu selinho e “casou” com Juliette em brincadeira, somava
30,2%, ontem. E, em terceiro, aparece Camilla com
12%, segundo pesquisa de
O Dia Online.

L

18H30. GLOBO:
Ana e Manuela (foto)
fazem as pazes. Rodrigo pensa em Ana
e não consegue dormir. Eva observa o interesse entre
Lúcio e Ana. Dora aconselha Celina
a tentar se envolver com Artur. Julia se surpreende ao ver suas duas
mães na porta da escola.
SALVE-SE QUEM PUDER

19H30. GLOBO:
Kyra/Cleyde percebe
que perdeu alguns
dentes. Famosos chegam à inauguração
do restaurante de Micaela e o evento é
um sucesso. Micaela agradece a Bruno
pelo apoio e eles quase se beijam.Renzo
(foto) olha o anel da avó de Alexia,
e Dominique o questiona.
GÊNESIS

21h. RECORD: O
rei Quedorlaomer
desabafa com Maresca. Adália (foto)
descobre o destino
de Massá. Abrão segue com 318
homens para o resgate de Ló. Eles
invadem o acampamento do rei
Quedorlaomer. Maresca se apavora com o pedido de Jaluzi. Abrão e
Eliézer se arriscam na batalha.
IMPÉRIO

21H. GLOBO: Maria Ísis chora com
a desconfiança de
José Alfredo (foto).
Maria Marta pede
para Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora se aproxima da
família de Maria Ísis e ganha a confiança de Magnólia. Enrico vê um
desmentido da notícia de seu pai.
CHIQUITITAS

21h. SBT: O capítulo de hoje da novela
não será exibido por conta da transmissão de jogo da Libertadores.

