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| Dizem que Susana Vieira está em pé de guerra 
com um vizinho em um condomínio na encosta 
da Pedra da Gávea, no Rio. Motivo: o vizinho 
estaria fazendo uma construção irregular, sem 
respeitar aspectos ambientais, segundo a atriz. 
Resultado: um processo já corre na 5ª Vara Civil 
da Barra. Susana decidiu processar o vizinho.   

| Galvão Bueno teria dado a sugestão: os 
uniformes dos narradores e comentaristas da 
Globo na Copa da Rússia estão com as meias 
na cor bege. Explica-se: a última vez que isso 
aconteceu, em 2002, a seleção brasileira foi 
penta campeã. 

| Solteira de novo: acabou o namoro de Joelma 
com o empresário Alessandro Cavalcante. Eles 
estavam juntos desde o começo do ano passa-
do. Joelma garante que perdeu o namorado, 
mas ganhou um amigo.  

| Quem entrou com um processo no Tribunal 
de Justiça do Rio contra uma loja de tapetes 
foi Juliana Paes. Motivo: ela recebeu o tapete 
com atraso, com cores diferentes do pedido 
e com falhas de acabamento. A atriz quer a 
devolução do valor pago (R$ 7 mil) e mais R$ 
10 mil de multa. 

| Val Marchiori pretende recorrer da decisão 
da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, no Rio. 
Ela foi condenada a pagar R$ 10 mil por ter dito 
que o cabelo de uma cantora parecia palha de 
aço ao vê-la em desfile de Carnaval. Val garante 
que não é racista e acha que, quem desfila no 
Carnaval, já sabe que está sob julgamento.  

| Isabelle Drummond foi a celebrante da união 
de Camila Queiroz e Klebber Toledo no civil, 
em cartório de Ribeirão Preto (SP). Mas a festa 
religiosa será na praia de Jericoacoara (CE), dia 
15 de agosto. Vai ser um festão.

| Naldo Benny deve ter a pena de quatro meses, 
por ter agredido a mulher Ellen Pereira (Mulher 
Moranguinho), convertida em liberdade condi-
cional. Mas deverá comparecer mensalmente 
em juízo e participar em grupo reflexivo para 
homens envolvidos nas situações de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

| Agora ela ficará do jeito que quer: Jojo Tody-
nho está sendo procurada por várias clínicas de 
estética. Todas estão querendo a cantora como 
garota-propaganda. A funkeira acaba de fazer 
uma lipoescultura: tirou gordura das costas e 
aplicou no bumbum.

| Tiago Leifert já foi avisado: a Globo decidiu 
seguir orientação da CBF e parou de chamar 
o popular mascote de Canarinho “Pistola”. O 
bichinho perdeu o sobrenome. “Pistola” na 
Globo está vetado.  

| Bruna Marquezine arrumou um jeito de tor-
cer pela Seleção homenageando o namorado: 
exibiu um brinco com as iniciais do apelido do 
casal. Bru em uma das orelhas e Mar, na outra. 
Tudo em verde e amarelo. 

| Depois de quase oito anos afastado das nove-
las, Luiz Fernando Guimarães retorna vivendo 
um milionário solitário em O Tempo Não Para. 
Seu contrato com a Globo é só para fazer esta 
nova trama das sete horas.

Flávia Alessandra ameaça processar 
Antonia Fontenelle se ela continuar 
atacando as herdeiras de Marcos Paulo, 
morto em 2012. A atriz global garante 
que Antônia assinou documento abrin-
do mão do direito à herança. Marcos 
Paulo deixou testamento registrado 
onde contempla apenas e somente as 

suas três filhas.

Grazi Massafera quer mudar o nome 
da filha, Sophia. Motivo: tirar o passa-
porte italiano. Ela terá que comprovar 
que o sobrenome é Mazzafera, com ZZ. 
Assim pode obter a cidadania italiana. 
O bisavô de Grazi veio da Itália e, aqui 

no Brasil, trocaram para SS.
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PALESTRA 
Na próxima terça-feira a Associação de Jovens Empreen-

dedores de Vera Cruz promove a palestra Marketing, Ação e 
Liderança, com Leandro Hirsch, Marcelo Soares e Cícero Lima. 
Ingressos à venda com os integrantes da diretoria da Ajevec, 
na Acisa e na recepção do Grupo Arauto. Oportunidade ímpar 
para dar um F5 no conhecimento.

ALEXANDRE PIRES
Confirmado! Dia 10 de agosto, show nacional com Ale-

xandre Pires no Ginásio Poliesportivo, em Santa Cruz do Sul. 
Antecipados à venda! Em Vera Cruz na Barbearia Chico; em 
Santa Cruz na Multisom e Show dos Esportes; em Rio Pardo 
na Ulla Pucca; em Venâncio Aires na Mania Acessórios; e em 
Lajeado na Multisom.

AMARELINHAS
Chegaram as amarelinhas da Arauto. E os nossos parceiros 

estão no clima da Copa com a 95,7.

PENSE NISSO
A felicidade te mantém doce, os julgamentos te mantêm 

forte. As dores te mantêm humano, a falha mantém você 
humilde. Mas só a fé te mantém em pé.


