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|  Ivete Sangalo se separou das filhas gêmeas e 
não gostou: foi a primeira vez, mas aconteceu 
na ida dela ao Rock in Rio Lisboa. Topou deixar 
Helena e Marina no Brasil por conta da idade 
das gêmeas: 4 meses. Achou mais prudente 
não levá-las: ficaram em Salvador, em casa, 
em ambiente confortável. Mas foi um bate e 
volta: pegou um voo no mesmo dia após a sua 
apresentação. Só que em Lisboa, ela foi vista 
saindo da dieta que vem fazendo a muque: 
comeu bolinhos de bacalhau e atacou alguns 
doces portugueses. Daniel Cady, marido e nutri-
cionista, liberou estas “estripulias” à mesa, mas 
Ivete acha que não comeu com moderação. No 
palco, porém, voltou a cantar e dançar como 
antes da gravidez, mas o corpo “não deu sinais” 
de que irá voltar tão cedo ao que era antes do 
nascimento das gêmeas. Força, Ivete! E nada 
de vatapá e acarajés, hein? 

| José Luiz Datena desistiu da sua candidatura 
ao senado por São Paulo. Motivo: os filhos eram 
contra trocar a TV pela política. Datena também 
estava preocupado com a mulher dele: “Ela não 
dormia, chorava o dia inteiro pedindo para eu 
desistir.” Conclusão: voltou à tela da Band. 

| Xi... Latino teve novamente a prisão decretada 
por não pagar pensão alimentícia a um de seus 
nove filhos. Ele deve seis meses de pensão ao 
filho Matheus, de 6 anos, do relacionamento 
com a modelo Jack Blandy. Quem bateu o 
martelo foi a juíza da 2ª Vara de Família do 
Méier (RJ).  

| Marina Ruy Barbosa ganhou dois dias de 
folga de Deus Salve o Rei: fez um bate e volta 
a Paris. Foi acompanhar a Semana de Moda. Só 
embarcou depois de adiantar algumas cenas. 

| Por essa Jô Soares não esperava: sofreu uma 
queda no banheiro de seu apartamento (SP) 
e levou 13 pontos na perna por causa de um 
corte. Resultado: mesmo podendo ficar sen-
tado no palco, foi substituído pelo ator Paulo 
Marcos na peça em cartaz no TUCA (SP) em que 
fazia um juiz.  

| Leandro Hassum já pode parar de emagrecer: 
perdeu 65 quilos depois da cirurgia bariátrica 
que fez em 2014. Quando pesava 150 quilos, 
ele se comparava à baleia Orca, do filme Free 
Willy.

| Ao ver novamente espalhada uma foto de 
suposto beijo dela em Galvão Bueno, nos bas-
tidores da Copa de 2014, Patrícia Poeta deto-
nou: “Se já era fake, agora é fake ao quadrado!” 
O beijo é uma montagem. Patricia, solteira e 
mãe de um filho adolescente, está tendo um 
relacionamento com o médico carioca Fabiano 
Serfaty.   

| De Bruno Gagliasso por causa de mensagens 
consideradas homofóbicas, em 2009, que pos-
tou em seu Twitter: “Estou em 2018 responden-
do com minhas ações. Não é passando o pano 
no preconceito, mas passando tudo a limpo!” 
O galã foi atacado depois de promover boicote 
ao youtuber Julio Cocielo, acusado de postar 
mensagens racistas.

Isabelle Drummond tem assistido a ví-
deos de programas dos anos 90 e ouvido 
músicas da época. Motivo: compor sua 
personagem em Verão 90 Graus, em que 
viverá uma atriz que vira apresentadora 
de uma TV musical. Estreia em janeiro, 

na Globo.
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CISVALE
Na última sexta-feira prestigiamos a concorridíssima ce-

rimônia de entrega do Centro de Especialidades Médicas do 
Cisvale, em Santa Cruz do Sul. Estiveram presentes os prefeitos 
associados, deputados e as lideranças da região. 

FEIRASOL
No sábado, foi a vez de esticarmos até Vale do Sol para 

acompanhar o belo jantar-baile de lançamento da 7ª Fei-
rasol. O evento está agendado para os dias 8, 9, 10 e 11 de 
novembro, com ampla programação. Sucesso, presidente 
Claudeomir Karnopp e comissão organizadora!

ARAUTO SAÚDE
Repercutiu a estreia do Arauto Saúde, novo produto do 

Grupo Arauto visando difundir a saúde preventiva. Na sema-
na de boas-vindas quem participou da atração foi Caroline 
Ortolan, dialogando sobre o tema “alimentação saudável: 
qual a ideal?”. Durante a próxima semana o convidado do 
comunicador Pedro Thessing é o médico Carlos Eurico Pereira, 
tendo como tema “gripes e doenças de inverno”.

PENSE NISSO
Seja pelo amor ou pela dor, cada pessoa ou experiência 

acaba te moldando de alguma forma, ajudando a formar 
aquilo que você é, quer você queira, quer não. 


