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| Marina Ruy Barbosa surpreendeu até as 
amigas mais íntimas. Ela foi vista no corredor 
do Shopping da Gávea sem usar a aliança de 
casamento. A desculpa é que tirou para gravar 
cenas de O Sétimo Guardião. Mas até a mãe, 
que acompanhava a atriz, Dona Gioconda, 
esqueceu de avisar a filha do “deslize”?

| Dizem que Grazi Massafera fez de tudo para 
manter o namoro com o advogado Patrick Bul-
los. Ela até se converteu à religião da família de 
Patrick, a Igreja Adventista, no Rio de Janeiro.
Foi a terceira separação do casal. Quem conhe-
ce Grazi garante que, agora, o rompimento foi 
para valer.

| Dizem que Fábio Assunção teria prometido 
ao filho, um adolescente, que fará até o impos-
sível para evitar novos vexames. O último foi 
em um supermercado de São Paulo. Em janeiro, 
o ator foi visto com um grupo de amigos em 
bar chamado Biroska. Fábio teria bebido 12 
doses de cachaça de qualidade e saído sem 
pagar a conta. 
  
| Ana Maria Braga abre o jogo: “Quem nunca 
deu uma esticada de olho na tela do celular do 
namorado, noivo, marido, namorada?” A voz da 
experiência falando.

| Louro José se separou da mulher, mas não 
está mais solitário. Ele começou a namorar 
Cybelle Costa, a moça tem 30 anos e um filho 
de 7 anos. Tom Veiga, o Louro José, comemorou 
46 anos e do ex-casamento tem uma filha. 

|  Fátima Bernardes nunca curtiu tanto Carna-
val como agora, ao lado do namorado, Tulio 
Gadelha. Este ano ela se fantasiou de Super Girl 

e ele está de Super Homem. O casal parece que 
anda voando de tanta felicidade. Em 2018, a 
fantasia do casal foi de Mulher-Gato e Batman. 
Haja histórias em quadrinhos.

| Apesar do fim do casamento com José Loreto, 
Débora Nascimento voltou a gravar a novela 
Verão 90. Eles estavam juntos desde 2012 e se 
casaram em 2016. O ex-casal tem uma filha, 
Bella, de  1 ano e 4 meses.

| Deborah Secco abre o coração: “Não sinto ciú-
me do meu marido, não há espaço para isso”. 
Casada com Hugo Moura desde 2015, ela tam-
bém abre o jogo: “Estou adorando meu cabelo 
curtinho. Agora sou quem eu sou. Não estou 
mais em nenhuma prateleira...”.

| Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, vai se 
casar com Vinicius Martinez, eles estão juntos 
desde 2017. O primeiro a saber foi Davi Lucca, 
filho do craque. 

| Coelhinho feliz! Leticia Colin tatuou um coe-
lho de “Alice no País das Maravilhas” nas costas, 
na altura da cintura. O marido da atriz, Michel 
Melamede, aprovou a ideia e até participou 
da escolha da ilustração, feita por um artista 
plástico.

| Livia Andrade teria recusado fazer uma ses-
são de fotos ao lado do marido. A identidade 
dele foi descoberta na internet. Trata-se do 
empresário Roberto Villa Real Junior. Ele era 
casado com uma amiga dela, Adriana.

| Giselle Bundchen brilhou em evento pré
-Oscar, ao lado do marido, Tom Brady, em Los 
Angeles. O casal está completando dez anos 
de casamento.

Roberto Carlos não descarta o uso do 
Tinder para encontrar um novo amor. 
Admite: “Por que não? Em redes sociais 
sempre existem chances!” Ele até apa-
receu usando camisa cor-de-rosa e fala: 
“Como homem eu me garanto!”.

Grávida de uma menina, Claudia Leitte 
tem visto as imagens do ultrassom. 
Mas, até agora, não faz comentário so-
bre a nova gestação, já no quarto mês.
No carnaval, Claudia Leitte vai vestir 
dois figurinos inspirados na Capitã 
Marvel, heroína do cinema. 

TRABALHADORAS RURAIS 
O mês de março reserva fortes emoções para as mulheres 

e os apreciadores da autêntica música gaúcha. No próximo 
dia 8, Dia Internacional da Mulher, ocorre o 24º Encontro 
Regional das Trabalhadoras Rurais, reunindo mulheres de 
16 municípios em Vera Cruz. A programação conta com o 
apoio da Prefeitura, Fetag/RS, Emater/RS-Ascar, Coopervec e 
Grupo Arauto, que vai presentear o público com os shows de 
Berenice Azambuja e Xirú Missioneiro. Não apenas as famílias 
de trabalhadores rurais da região deverão acompanhar as 
atrações confirmadas. A participação da comunidade tam-
bém será absolutamente estimulada, transformando a Praça 
José Bonifácio. Em caso de chuva a bela programação vai se 
concentrar no ginásio do Parque de Eventos.

CARNAVAL
Contagem regressiva para o Carnaval. Na região, destaque 

para os festejos realizados no vizinho município de Rio Pardo. 
A expectativa do poder público municipal aponta que a cidade 
receberá, novamente, milhares de pessoas vindas de diversos 
municípios do Estado. Uma ampla estrutura será oferecida 
aos foliões, com praça de alimentação, banheiros e logística 
especial de trânsito, facilitando a circulação de veículos e 
equipe de segurança. Confira a programação completa: 

Neste sábado
18h30: roda de samba
20h30: abertura com Amigos do Sr. Provetina e descida da 
Corte do Carnaval 2019
21 horas: Realeza da Vila
22 horas: Candangos
23 horas: Enamorados
00 horas: Embaixadores do Ritmo
01h30: Fandangaço

Domingo, 3 de março 
18h30: roda de samba
20h30: abertura com Amigos do Sr. Provetina e descida da 
Corte do Carnaval 2019
21 horas: Mãos do Samba
21h45: Os Maskarados
22h30: O Cupido
00h30: Fandangaço
03h30: DJ Felício Porto

Segunda, 4 de março 
18h30: roda de samba
20h30: abertura com Amigos do Sr. Provetina e descida da 
Corte do Carnaval 2019
21 horas: Bloco das Donzelas
21h30: Realeza da Vila
22h30: Candangos
23h30: Enamorados
00h30: Embaixadores do Ritmo
01h30: Fandangaço

Terça,  5 de março 
18h30: roda de samba
20h30: abertura com Amigos do Sr. Provetina e descida da 
Corte do Carnaval 2019
21 horas: Bloco Nadas Branco/Galoucura
21h30: Mãos do Samba
22h15: Os Maskarados
23 horas: O Cupido
00h30: Fandangaço
03h30: DJ Felício Porto

PENSE NISSO
Não espere que a vida seja generosa com você, se você 

não é grato pelo que ela já lhe está dando.
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