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|  O fim do namoro de Bruna Marquezine com 
Neymar aumenta a especulação para o motivo 
do rompimento. Ela garante que nada tem a ver 
com não ir morar em Paris: “É mentira!”. 
Bruna nega também envolvimento com Gian 
Luca Ewbank (ex de Mariana Rios), irmão de 
Giovanna Ewbank. Ou seja, a fila ainda não 
andou para Bruna...

| Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, reuniu 
um time de famosos para uma festa do pijama. 
Motivo era comemorar seu aniversário de 31 
anos. As tias Patricia, Rebeca e Silvia Abravanel 
apareceram na balada. Em tempo, Tiago segue 
solteiro.

| Por essa Dado Dolabella não esperava, a 
Justiça decidiu fazer uma penhora de bens do 
ator. Motivo, indenizar a camareira Esmeralda 

Honório, agredida por Dado, em 2008, durante 
uma briga entre o ator e a ex-namorada Luana 
Piovani, em uma boate do Rio. Detalhe é que 
a dívida de Dado com a camareira é de R$ 40 
mil e tudo o que ele ganhar será bloqueado.

| Filha de Kelly Key, Suzana Freitas, vai se mu-
dar para Portugal com o namorado. Ela preten-
de estudar moda na Europa em 2019. Suzana 
é filha de Latino, mas agora foi registrada pelo 
padrasto, com consentimento do cantor.

| Dizem que Anitta já superou o fim do casa-
mento com Thiago Magalhães.  Ela desmente, 
porém, qualquer envolvimento com o jogador 
colombiano James Rodriguez: “Ele é meu 
amigo!”.

|  Juliana Paes garante que não quer mais ter 
filhos, ela diz: “fechou a fábrica”. A atriz tem 
dois filhos e acha que já está bom: “Cada mão 
cuida de um!”.

| Latino também está solteiro novamente, 
chegou ao fim o noivado do cantor com Jéssica 
Rodrigues. O que se sabe agora é que ela já vi-
nha ameaçando deixar Latino faz tempo. Dizem 
que a condição para que os dois continuassem 
juntos seria que ela entrasse em A Fazenda 
10. Mas, como ela foi barrada de última hora, 
decidiu romper o noivado.

| Graciele Lacerda garante que não está viven-
do à custa do noivo, Zezé di Camargo. Ela ga-
rante que o apartamento em Vitória comprou 
com o dinheiro dela. Até mostra as parcelas 
que já pagou. Espalharam que o imóvel foi um 
presente do cantor.

| Flavio Migliaccio viverá o pai de Hebe Camar-
go na série que a Globo prepara sobre a vida 
da apresentadora. Hebe será interpretada por 
Andrea Beltrão.  

| Gloria Pires será Dona Lola, na nova versão 
da novela Éramos Seis, em 2020. Mas a Globo 
quer Irene Ravache e Nicette Bruno também 
no elenco. Nicette foi Dona Lola na Tupi em 
1977, e Irene viveu a personagem na versão 
de 1994, do SBT. 

Fabio Assunção reatou o namoro com 
Maria Ribeiro. Como ele está morando 
em São Paulo por causa dos ensaios de 
uma peça teatral, a atriz pega a ponte 
aérea Rio de Janeiro - São Paulo para  

ficar mais perto dele. 
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EDUARDO TEVAH 
Um grande público se fez presente na noite da última 

segunda-feira para acompanhar a palestra do bacharel em 
Administração de Empresas pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), com especialização em gestão 
de pessoas, diretor-presidente da DE Consultores Associa-
dos, professor, empresário e palestrante Eduardo Tevah. O 
concorrido evento aconteceu na Unisc e contou com o apoio 
da Arauto FM.

VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ
Também esta semana acompanhamos as comemorações 

dos 60 anos da Viação União Santa Cruz. O protagonismo de 
mais de 600 funcionários enaltecido em uma emocionante 
sessão na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul e, após, 
comemorado em grande estilo em recepção nas dependên-
cias da empresa. Parabéns, amigos. Seis décadas carregadas 
de história unindo  pessoas e sonhos.

PENSE NISSO
As criaturas que habitam esta terra em que vivemos, sejam 

elas seres humanos ou animais, estão aqui para contribuir, 
cada uma com sua maneira peculiar, para a beleza e a pros-
peridade do mundo.  (Dalai Lama)
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