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Carol Dias, noiva do ex-jogador Kaká, temia 
que não fosse bem aceita pelos filhos dele, 
Luca, de 10, e Isabella, de 7, do casamento 
com Carol Celico. Para alívio dela, os dois 
aprovaram o noivado. Ou seja, vem aí uma 
madrasta feliz.

| Após elogiar Anitta no programa de Tatá 
Werneck, Caetano Veloso foi convidado pela 
Poderosa a gravar uma música com ela. Ele 
topou. A música escolhida é “Você mentiu”, 
que estará no próximo CD da funkeira. 
  
| Os cabelos do filho de Ivete Sangalo, Mar-
celo, de 9 anos, já são mais compridos que 
o cabelo da cantora. O garoto toca bateria 
muito bem.

| Filha de Grazi Massafera, Sofia, de seis anos, 
vai estudar na Escola Americana, do bairro da 
Gávea, no Rio de Janeiro. A mesma onde es-
tudou Sasha, filha da Xuxa, até se formar  e se 
mudar para Nova York para cursar a faculdade 
de Moda. A filha de Cauã Reymond e Grazi es-
tudava em uma escolinha na Barra da Tijuca. 
A mensalidade na nova escola é bem alta.

|  Para desfilar como rainha de bateria da 
escola Grande Rio, na Sapucaí, Juliana Paes 
usará um aplique alongando os fios até o 
meio das costas da atriz. Esse será também 
o visual de Juliana para fazer o papel de pro-
tagonista de “Dias Felizes”, próxima novela 
global das nove. Juliana vai bater cabelo mais 
que a Joelma.

| Band volta com o Masterchef entre março 
e abril. Mas os interessados já podem se ins-
crever, as gravações devem iniciar ainda neste 
mês de fevereiro. 

| Globo não quer esperar até 2020:“Éramos 
Seis” estreia ainda este ano. Estará no ar às 
18 horas. Gloria Pires será Dona Lola e haverá 
algumas gravações em Santos e São Paulo. 
Mas a trama será concentrada na cidade ce-
nográfica que a Globo vai construir.

| Comemorando 30 anos que cantaram pela 
primeira vez na TV, Sandy e Junior podem 
fazer uma turnê de poucos shows. A primeira 
vez dos irmãos foi ao lado do pai, Xororó, e do 
tio, Chitãozinho.   

| Tatá Werneck salvou um gato atropelado 
em frente aos estúdios Globo. O gato ficou in-
ternado oito meses. Não tem rabo e só um rim. 
Mas a vida foi salva como um milagre. Tatá foi 
um verdadeiro anjo da guarda do gato, que é 
chamado por ela de Chico, ela pegou o bicho 
no Dia de São Francisco. Grande Tatá !

| O canal CNN Brasil, que será lançado ainda 
este ano, estaria listando nomes de ex-glo-
bais: Evaristo Costa, Alexandre Garcia, Sergio 
Aguiar, Carla Vilhena, entre outros. William 
Waack também estaria na mira. CNN Brasil 
será comandada por Douglas Tavolaro, ex-
chefão da Record TV , que escreveu o livro 
sobre a vida do Bispo Edir Macedo.

Fábio Jr. garante que tira de letra e dá risadas com me-
mes dele na web. O motivo das brincadeiras é a quanti-
dade de casamentos do cantor. Até ele já perdeu a conta.

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

MEIO AMBIENTE
Quando aconteceu a tragédia em Bruma-

dinho-MG, ampliaram-se as reflexões sobre 
o tema meio ambiente. Na cena musical, 
diversas canções já alertaram para esta pauta. 
A canção “Sobradinho”, um grande sucesso de 
Sá & Guarabyra, de 1978, contemporiza bem 
o fatídico episódio. O trecho inicial “o homem 
chega/já desfaz a natureza/tira gente, põe 
represa/diz que tudo vai mudar” marcou 
época. A canção, porém, surgiu por motivos 
diferentes (o projeto da Hidrelétrica de Sobra-
dinho, na Bahia, e a construção da barragem 
no rio São Francisco, que alagou as cidades 
citadas na música e expulsou os moradores 
ribeirinhos), mas também versava sobre a ga-
nância do homem. Há, ainda, a recente canção 
de Zezé di Camargo & Luciano, chamada “Seca 
Verde”, que sugere que as águas do São Fran-
cisco salvem as regiões de seca no Nordeste, 
mas trata-se de um texto mais poético do que 
de protesto. A grande canção que faz uma 
crítica mais contundente foi “Planeta Azul”, 
de Chitãozinho & Xororó. Na referida música, 
escrita por Aldemir e Xororó, há referências 
ao aquecimento global, desmatamento e a 
outras pautas ambientais.

H2A
Segue concorridíssima a campanha H2A, 

uma ação da sua rádio preferida para lembrar 
que água é saúde e você precisa bebê-la com 
frequência para uma vida mais saudável. 
Diariamente, nossa equipe está posicionada 
em pontos estratégicos da região para te pre-
sentear com muitas garrafas da água mineral 
Cristal da Terra. H2A: para te lembrar dos As 
essenciais para uma vida mais saudável e 
feliz, os As de Água e Arauto.

FACEBOOK
Uma pesquisa de acadêmicos das uni-

versidades de Stanford e de Nova York, nos 
Estados Unidos (EUA), mostrou impactos 
positivos em pessoas que pararam de usar 
a rede social Facebook durante um período. 
O estudo verificou entre os entrevistados 
um aumento do bem-estar, melhoria na 
socialização offline, redução da polarização 
política e uma queda do tempo de presença 
na plataforma após o fim do levantamento.
O trabalho, que envolveu 2,8 mil pessoas re-
sidentes nos EUA, constatou que a interrupção 
reduziu o tempo em redes sociais, “liberando” 
em média uma hora por dia dos participantes. 
Eles relataram ter se dedicado a outras ativi-
dades, como assistir televisão e socializar com 
familiares e amigos.

PENSE NISSO
Felicidade é um APP para ser usado 

off-line.
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