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| Por essa nem Lulu Santos esperava. Novo 
amor do cantor já foi contratado por agência 
de modelos. Clebson Teixeira, de 26 anos, 
assina com uma agência de Belo Horizonte 
e posa para um ensaio, de calça jeans e sem 
camisa. Lulu também vem analisando a re-
percussão ao assumir o namoro: o número 
de seus seguidores aumentou em 100% e os 
comentários de rejeição não chegam a 1%. 
Lulu também não se incomoda com as piadas 
na internet: “Lulu Santos assume que é gay e 
surpreende zero de pessoas!” Ele garante que 
nada foi planejado como algo promocional, 
pois não dá para calcular o que acontece: “A 
rede social é perversa, mas, ao mesmo tempo, 
mostrou quão sofisticado é o povo brasileiro”. 
Ele já foi a Minas Gerais conhecer a família do 
namorado, que mudou o estado para “casado”. 

Eles se conheceram no Instagram e a chance 
de dar certo era uma em 670 mil, número de 
seguidores que o cantor tinha na época. Agora, 
além de fazer música para o namorado, Lulu 
quer mais que o casal surfe nesta onda, embora 
quando escreveu “Toda forma de amor” vivia 
uma relação hétero. O cantor também sabe 
que o rebuliço com o post é que muita gente 
almeja ser influenciador digital. Ele mesmo já 
fez uma nova letra: “Nosso amor virou notícia, 
virou capa de jornal”.   

| Direção da Globo aprova as brincadeiras de 
Fernando Rocha no Bem Estar: ele continuará 
brincalhão, mas com moderação. Ele bombou 
na internet dizendo: “Imagina o encontro da 
clara com o ovo dentro do bolo!” Quanta bo-
bagem, não é?

| Qual é o valor da coleção de brincos de 
Neymar? O par que ele usou, depois da Copa, 
em São Paulo, é da linha d’Amour, da Cartier. 
Valor estimado: R$ 150 mil. É de ouro branco 
18k com solitário e pavê de diamantes. É o 
novo par de brincos preferido dele. Neymar 
também gosta de presentear Bruna Marque-
zine com brincos: ele arrematou um par de R$ 
102 mil para a namorada. Até Paolla Oliveira 
já foi presenteada: em um amigo secreto do 
Domingão do Faustão, a atriz ganhou brincos 
de brilhantes no valor de R$ 11 mil. Quem quer 
ter o brinco do Neymar, já tem agora no merca-
do de bijoux. Curiosamente, Neymar continua 
faturando alto: em um vídeo fazendo desabafo 
(exibido no Fantástico), foi patrocinado por 
uma lâmina de barbear. No texto, Neymar se 
defende das críticas: “Eu caí. Mas só quem cai, 
pode se levantar...” Ou seja, Neymar inventou 
um novo drible, com o “jeitinho” dele.  

| Depois que Dudu Azevedo ganhou o papel de 
Jesus na Record TV, o ator esteve conversando 
com o Bispo Macedo. Após o encontro, houve 
quem dissesse que, finalmente, “o Bispo viu 
Jesus”, nos bastidores da emissora. 

| De folga das gravações de The Voice Brasil, 
Mariana Rios embarcou para Ushuaia, na 
Argentina. Escolheu ficar hospeda em luxuoso 
resort, cujo preço da diária é de R$ 2 mil. 

Bruna Marquezine tem frequentado os 
cultos da igreja evangélica Mananciais, 
localizada na Barra, no Rio de Janeiro. A 
igreja conta com muitos jovens entre os 
fiéis e Bruna pede privacidade: em seu 
momento de fé, não posa para fotos. 
Quer frequentar a igreja como qualquer 

outro fiel.
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MENOS É MAIS 
A dupla Henrique & Juliano passou boa parte de 2018 

preparando o repertório para um projeto inédito. No último 
domingo e segunda-feira, na fazenda deles em Porto Nacio-
nal, ao lado de Palmas, Tocantins, enfim ocorrem as filmagens 
para formatação de um novo DVD. Ele terá o nome de “Menos 
é mais” e contará com a assinatura da mesma equipe de reta-
guarda bem sucedida que acompanha a dupla há anos.

FILHOS DE FRANCISCO
Outra bela gravação da temporada e projeto muito bom foi 

proporcionado pela dupla Cleiton & Camargo. Eles retomaram 
a parceria e gravaram o DVD “Cleiton & Camargo cantam Zezé 
di Camargo & Luciano”, com canções antigas de ZCL e alguns 
sucessos de CeC. Aos que não sabem ou não se lembram, 
além de Camargo ser irmão de Zezé e Luciano, Cleiton foi por 
muitos anos backing vocal da dupla, sempre se destacando 
nas músicas de tons mais altos.

UM EM UM MILHÃO
Simone & Simaria convidaram Deborah Secco e o marido, 

Hugo Moura, para protagonizar o clipe de “Um em um milhão”. 
O conteúdo foi lançado dias antes de Simaria fazer seu retorno 
aos palcos após ficar quatro meses de licença médica. A can-
tora retoma os trabalhos ao lado da irmã, Simone, no dia 9 de 
agosto, em uma apresentação no Espaço das Américas, em São 
Paulo. Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar 
e internada em 12 de abril.

PENSE NISSO
Por trás de uma boa equipe de trabalho está um espírito 

de união capaz de alcançar resultados incríveis.
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