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BABADO

EM ALTA
Internado, Luciano Szafir aparece se alimentando após extubação.
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NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

EM BAIXA
Jay-Z se recusa a autografar bola de beisebol de fã:
“Não sou jogador”.
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CARLA DIAZ NUA
E EMPODERADA
Carla Diaz surpreendeu os
seguidores ao postar uma
foto completamente nua
em suas redes sociais. Compartilhada no Instagram,
o registro sensível mostra a atriz de olhos fechados enquanto usa o próprio corpo e o cabelo para
cobrir a região íntima.
“Somos força, música e
poesia. Mergulhos profundos. Tempestade e calmaria. Somos muitas. E somos
uma só. Porque nos reconhecemos: Somos a pura coragem. Nós somos infinitas. Somos mulheres”,
escreveu a artista, ao
citar texto de @euborboleta_, na legenda da imagem.
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RESUMO DAS
NOVELAS
MALHAÇÃO - SONHOS

18h. Globo: Dandara (foto) tenta se
explicar para Gael.
René insiste em reatar com Dandara.
King ajuda Simplício
a convencer Bete a aceitá-lo de volta.
Marcelo aparece no almoço de Delma
e Gael.Duca e Bianca decidem dar mais
uma chance ao namoro.
A VIDA DA GENTE

18h30. Globo:Ana
e Lucio (foto) falam
sobre o casamento
com Julia. Vitoria e
Ana avisam a Cecilia
e Sofia que elas poderão se enfrentar novamente.Celina fica
admirada ao saber que Lourenço pediu
a guarda deTiago.Vitoria vêAlice,Sofia,
Barbara e Marcos juntos.

‘NÃO EMPURREI ELE’

SALVE-SE QUEM PUDER

19h40. Globo: O resumo do capítulo
de hoje não foi divulgado pela emissora.

L MC VK, amigo que estava em quarto de hotel
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‘FOI UM ENGANO
TE ADOTAR’
Roger Felipe Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, acusa o pai de deserdá-lo. À jornalista Fabíola
Reipert, do Balanço Geral,
afirma que recebeu documento escrito pelo ex-apresentador do Jornal
Nacional dizendo que Roger não faz parte de seu
testamento. “Não consegui reverter a adoção. Foi
um engano te adotar”.
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com MC Kevin antes de sua morte, fez um longo
desabafo nas redes sociais. Revoltado, ele rebateu ameaças e acusações de que teria contribuído para a queda do funkeiro, que não resistiu aos
ferimentos, em maio deste ano. “Leve em mente
que não teve brincadeira, não empurrei ele, não
tive como ajudar ele… Se tivesse como ajudar, eu
ia me jogar no lugar dele… Não tinha nem como
ajudar ele, não vi, eu não vi. Não quero nem saber
o que vocês pensam. Minha satisfação é para a família dele. E vocês nem sabem o quanto eu estou
sofrendo. Se a pessoa chora, vocês reclamam, se
chora, está fingindo. Vocês são loucos da internet,
vocês não sabem o que está no coração, não”.

CHIQUITITAS

21h. SBT: Junior
conversa com Gabi
(foto) e Mili e pergunta se elas topam
morar com ele, elas
aceitam. Carmen
diz que Andreia precisar agir de alguma maneira para impedir a saída
dele. Andreia diz para o filho, Diego,
que ele deve dizer para Junior que
está muito feliz em morar com ele.
GÊNESIS

‘COLOCA UMA BUNDA E FAZ IGUAL’
Depois de um tempo fora
das redes sociais, Luísa Sonza voltou ao Twitter para divulgação de seu novo trabalho musical, ‘Doce 22’. Uma
fã fez uma crítica questionando o talento de Luísa e
alegando que a cantora abusava da sexualidade em seu
trabalho. “Sem dúvidas, Larissa, você é um gênio. Coloca
uma bunda e faz igual”, rebateu Luísa Sonza.
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SABRINA SATO
NA NATUREZA
Sabrina Sato compartilhou um
registro em que aparece totalmente nua em um rio. “Já com
saudades do paraíso”, escreveu
ela, que recebeu elogios dos seguidores. “Linda para caramba”, disse uma. “Você é incrível
demais”, postou outra.
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21h. Record: Beeri se surpreende ao
ver o estado de
Judite. Esaú sente remorso. Yarin
se assusta com a
atitude ousada de Bila. Jacó (foto)
nota a diferença entre Lia e Raquel.
Beno desmascara Raquel. Labão se
decepciona com Raquel.
IMPÉRIO

21h30. Globo: Cora (foto) manda que
todos avancem sobre
os pedaços do diamante rosa. Téo vai
ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina.
JoséAlfredo sente-se mal e Josué o ajuda.Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e
Tuane.Lorraine pede desculpas a Maria
Marta. Fernando tenta roubar Cora.

