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| Band dará uma folga ao fogão do Master 
Chef, a edição com profissionais saiu do ar e o 
reality só voltará a ser gravado em fevereiro, 
com cozinheiros amadores.

| Rodrigo Phavanello fez uma confissão para 
Antonia Fontenelle, ele contou que foi o pri-
meiro homem na vida de Claudia Jimenez. Os 
dois namoraram em 2008, quando ele tinha 
32 anos, e Claudia, 50 anos. Até então, Claudia 
Gimenez só havia namorado mulheres.

| Maiara, dupla de Maraisa, abre o jogo: “Às 
vezes recebo críticas por estar um pouco aci-
ma do peso, e não gosto.” Na última crítica, 
resolveu responder com bom humor: “Sou 
gorda mesmo, e quem está pegando não está 
reclamando!”.

| Casados? Quase! Sérgio Malheiros e a namo-
rada, Sophia Abrahão, já se consideram marido 
e mulher. Afinal, moram juntos há três anos e 
têm rotina financeira compartilhada. Cada um 
paga metade das despesas do apartamento, 
água, luz, telefone e até supermercados. Para 
virar casamento, só falta assinar os papéis. A 
dúvida é quando isso vai acontecer.

| Reynaldo Gianecchinni abre o jogo: “Jamais 
cogitei ter um filho de barriga de aluguel”. Es-
palharam que o ator pretendia que uma amiga, 
do Rio, ficasse grávida dele por inseminação 
artificial. Ele nem sabe como e porque inven-
taram este boato na internet.

| A Globo que se cuide, os alunos de Aguinaldo 
Silva, de um curso de roteiro, não ficaram satis-
feitos apenas com a inclusão dos seus nomes 
no encerramento de cada capítulo da novela O 
Sétimo Guardião. Além dos créditos da história, 

eles poderão fazer reivindicações financeiras 
referentes a direitos autorais. A Globo decidiu 
incluir os nomes por orientação jurídica, pois 
uma briga na justiça poderia até impedir a 
novela de ir ao ar.

| Fora de cena no teatro desde que sofreu uma 
queda em seu apartamento, Jô Soares estará 
lançando o segundo livro de sua biografia, 
dia 30. Agora o livro vai de 1969, quando ele 
ganhou seu primeiro programa, até o início do 
Jô Soares Onze e Meia, no SBT, em 1988. Está 
previsto um terceiro livro, que contará a passa-
gem dele na Globo até sair do ar. Haja páginas.

| Hugo Moura, marido de Deborah Secco, con-
fessa que mentiu a idade para a atriz no começo 
da relação. Aos 23 anos, ele disse ter 27. Depois 
que falou a verdade, Deborah descobriu que é 
11 anos mais velha. Faz diferença?!   

| Um novo genro para Silvio Santos? Nos 
bastidores do SBT não se fala em outra coisa, 
Rebecca Abravanel  e Henri Castelli estariam 
se conhecendo melhor, depois de aparecerem 
juntos no palco do Teleton. Ele está solteiro e 
tem dois filhos, um menino e uma menina. 
A filha de Silvio Santos também está solteira 
desde o término de seu relacionamento com 
o cineasta Marcelo Brennand.  

| Em evento promovido pelo Instituto Neymar 
Júnior, dia 27 de novembro, no Ginásio do 
Ibirapuera (SP), Iza , Ludmilla , Israel Novaes e 
Wanessa Camargo estarão no palco do Concer-
to Feliz Natal Brasil. 

| Henri Castelli vai  a público e diz: “Quero casar 
novamente e ter mais um filho, mas agora, com 
equilíbrio!”.

Fátima Bernardes está adorando Paris.
Ao lado do namorado Tulio Gadelha, 
posou para fotos próximo do rio Sena, 
no aniversário dele. Ela abriu o coração: 
“Ele é um namorado apaixonante!”.

Paulo Betti e Elaine Giardini voltarão 
a fazer par na TV. Os dois serão um casal 
de refugiados na nova novela das 18h, 
ainda sem título. Como se vê, Betti 
e Giardini não terão problema para 
ficarem juntos de novo. Afinal, foram 
casados por 24 anos.

NATAL SOLIDÁRIO
Quanto custa um sonho? Para alguns, dinheiro. Para muitas 

crianças, apenas um brinquedo. Doe brinquedos novos ou 
usados em bom estado de conservação ou alimentos não 
perecíveis para tornar o Natal de uma criança carente mais 
feliz. Pontos de coleta: Arauto Vera Cruz: Jacob Blész, nº 38. 
Arauto Santa Cruz: Venâncio Aires, nº 5, em frente ao parque da 
Oktoberfest. Vamos juntos ensinar uma bela lição de solida-
riedade aos pequenos! E se ligue: amanhã tem concentração 
na Praça Getúlio Vargas, entre 9h e 18h. Prestigie!

NOVEMBRO AZUL
Na próxima segunda-feira, em Vera Cruz, você é o nosso 

convidado para a palestra Novembro Azul: saúde do homem 
em evidência, com o médico urologista Rodrigo Catellan Do-
naduzzi. Com o apoio da Administração Municipal, o encontro 
começa às 20h, no Clube Vera Cruz, com entrada franca.

PENSE NISSO
O que não está bom na sua vida, você tem esquecido de 

colocar gratidão.
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