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LeoDias

BULLYING. Se hoje Nadja Pessoa é uma das figuras mais populares nas redes sociais, tem seu nome
envolvido em muitas polêmicas e sempre na mídia, saiba você, caro leitor, que nem sempre foi assim.
Ela contou em entrevista exclusiva que nunca fez o ‘tipo popular’ quando era mais nova, e que até já
sofreu bullying na época de colégio: “Eu era bem magrinha e as meninas não gostavam de mim. Nunca fui popular”, disse a empresária.
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Troca de casais entre Nego
do Borel e Thomaz Costa

N

o mundo dos famosos existiam dois casais que
bombavam e eram muito ‘shippados’ pelos fãs:
Nego do Borel e Júlia Schiavi - Thomaz Costa e
Duda Reis. Só que agora, caro leitor, pode estar rolando uma troca de casais. Thomaz Costa e Júlia Schiavi,
a ex-namorada do Nego do Borel, estão se curtindo, ou
como dizem ‘deram uns pegas’. Eles ficaram juntos no
Réveillon em São Miguel dos Milagres.
E, Nego do Borel, por sua vez, está ficando e conhecendo melhor Duda Reis, a ex de Thomaz. Os dois foram
flagrados juntos em um show da Anitta, no último dia
21. Duda e Nego estão mais adiantados nessa possível
troca de casais e vêm trocando elogios públicos nas
redes sociais.
Os fãs do casal não deixaram passar despercebido a
semelhança entre ex e atual do Nego: elas são loiras, de
olhos azuis e muito gatas!
fotos Reprodução internet

TÉCNICO E COLÍRIO DAS TORCEDORAS
A coluna traz, com exclusividade, cliques raríssimos do técnico do Vasco, Alberto Valentim,
de 43 anos, ao lado da namorada, a advogada mineira Gabriela Andrade, de 22 anos. Sempre
muito reservado, Valentim evita deixar pública sua vida pessoal, mas a coluna, não!

Nota esclarecimento
Thomaz Costa e Duda Reis

Thomaz Costa e Júlia Schiavi

Nego do Borel e Júlia Schiavi

Nego do Borel e Duda Reis

NN Depois de Gusttavo Lima
ter dito a este colunista que
ele próprio contratou Alexandre Pires para o show que
aconteceria em Santa Catarina, neste fim de semana, e
por isso ele teve autonomia
para inverter os horários
das apresentações dos dois,
o que resultou na desistência
do pagodeiro de se apresentar, Alexandre Pires desmentiu Gusttavo ao informar que
sua contratante na verdade
era a Magic Music Empreendimentos Artísticos. Alexandre Pires inclusive questionou este colunista por ter ouvido somente uma das partes
envolvidas. Portanto, vamos
esclarecer alguns pontos:

Alexandre já havia exposto toda a situação na internet
com inúmeros vídeos relatando a sua versão. Para mim,
aquilo já era o suficiente para
mostrar o lado dele. Tínhamos
muito material do Alexandre,
mas não tínhamos do Gusttavo, porque ele até postou uma
versão, mas logo depois apagou. A reportagem exibida no
‘Fofocalizando’ e publicada
aqui foi bem imparcial com
todas as versões. A prova disso é que quando o Alexandre
pediu para entrar ao vivo no
programa, a direção me consultou e eu disse que não havia
problema e logo publicamos
no blog da coluna a recente
versão dele dos fatos.

Dobradinha na TV
NN Thaynara OG se prepara para uma estreia
dupla no GNT. Ela estará no comando do ‘Chef
ao pé do ouvido’, que estreia quinta-feira, e
também com o ‘Minha vida é KIU #PartiuViagem’, que tem seu primeiro episódio exibido
na sexta-feira.

Bem grudados
NN Juliana Paiva e Nicolas Prattes estão praticamente morando juntos. O ator ainda passa
pela entrada de visitante no condomínio Cidade Jardim, onde ela mora, na Barra, mas os
porteiros nem pedem mais identificação para
ele. O grude está até na piscina do condomínio.

ANOTA AÍ
NN Inês Galvão retorna aos palcos com ‘VERBORRÁGICA’, hoje, no Teatro Vannucci. A
peça ficará em cartaz todas as terças-feiras
deste mês de janeiro e também de fevereiro,
às 20h.

Lutadora reage a assalto e golpeia bandido
Polyana Viana, estrela do UFC, imobilizou ladrão que tentou roubar seu celular com arma feita de papelão
Alexandre Brum / Agência O Dia

A presa parecia fácil. Uma
moça magrinha, com celular
à mão, sozinha na porta de
um condomínio de Jacarepaguá. Uma réplica de revólver feita de papelão bastaria,
no raciocínio do marginal,
para fazer o ganho. Entretanto, como postou o chefão
do Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White,
na sua conta de Instagram,
“foi uma péssima ideia”.
O alvo do bandido era uma
das estrelas do UFC, a lutadora Polyana Viana que, não à
toa, tem o codinome de Dama
de Ferro. O resultado é que na
foto postada por White, que
repercutiu no mundo, a impressão é que a vítima é o ladrão. É que ao perceber que a
arma era de papelão, Polyana
reagiu e aplicou uma surra no
bandido, na noite de sábado.
“Ele encostou em mim,
mandou passar o celular e
falou para não tentar fazer
nada, porque estava armado.
Aí eu vi o volume, vi que não
era arma. Não sabia o que
era, se era uma faca, um caco
de vidro, não sabia o que era.
Mas arma eu sabia que não
era. Como ele estava do meu
lado, eu dei dois cruzados.
No segundo cruzado, ele já
tinha levado knockdown eu não percebi, pensei que
ele tinha abaixado - e dei um
chute no meio da cara dele”,
contou a lutadora.
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perdeu o segundo, contra JJ
Aldrich, em agosto do ano
passado. Polyana revelou
que essa foi a terceira vez que
reage a um assalto. As outras
foram no Pará, estado natal
da lutadora.
CONSELHO PARA NÃO REAGIR

Conhecida como Dama de Ferro, Polyana é lutadora há seis anos

Segundo Polyana, “as pessoas (ao verem a foto) pensam que bati muito, mas
foram só dois soquinhos e

Chefão do UFC, Dana
White, compartilhou
na internet a foto do
suspeito machucado
e fez piada
um chute”, afirmou, explicando que “se o bandido
fosse lutador, o estrago não

seria tão grande, porque a
cara estaria mais calejada”.
Ela contou que ainda deu
um ‘mata-leão’ e manteve o
bandido imobilizado até a
chegada da Polícia Militar.
“Tinha até uns caras querendo bater nele, mas eu não
deixei”, completou. Antes de
conduzir o bandido para a
delegacia de Jacarepaguá, os
policiais o levaram para UPA
do bairro.
Polyana tem 26 anos, 1,70
de altura e pesa 56 quilos.
Ela treina quatro vezes por
dia de segunda a sábado,

Ladrão foi levado para delegacia

na Academia TFT, na Barra, e suas especialidades são
Muay Thay e Jiu-Jitsu. Ela
é lutadora profissional de
MMA (sigla em inglês para
Artes Marciais Mistas) desde 2013. No Brasil, obteve
nove vitórias e sofreu uma
derrota. O bom cartel e os
triunfos nos eventos Jungle
Fight e WOCS carimbaram
sua passagem para o UFC,
de Dana White. Dentro da
maior organização de artes
marciais mistas do mundo,
a Dama de Ferro ganhou o
seu primeiro combate, mas

Apesar de enfrentar os criminosos, Polyana não aconselha ninguém a reagir. “Porque é muito perigoso, principalmente aqui no Rio. O cara
pode estar com um caco de
vidro, alguma coisa, e a pessoa que não sabe se defender
com certeza vai levar”, justificou. Para o Diretor Regional
Sudeste da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, Vinicius Cavalcante, “em condições normais, o
atacante tem a surpresa do
seu lado e a vítima não deve
improvisar”. Entretanto,
Cavalcante ressalta que no
caso da Polyana, “ela percebeu que a arma não parecia
de verdade e estando numa
distância muito curta para
que ele pudesse sacar com
segurança, confiou na sua
própria destreza e nas técnicas de combate desarmado.
Acredito que não foi um caso
corrente, de alguém que improvisou e venceu”, concluiu.
A Polícia Civil não deu informações sobre o bandido
preso até o fechamento dessa edição.

Mortos a
tiros em
Queimados
Ocupantes de um carro
passaram atirando contra frequentadores de um
pagode no bairro Fachem,
em Queimados, na Baixada Fluminense, na noite
de domingo. Duas pessoas
morreram e outras duas
ficaram feridas, incluindo
uma em estado grave.
Policiais do 24º BPM
(Queimados) foram acionados e encontraram uma
das vítimas já morta. Os
outros três baleados foram socorridos para hospitais da região, com um
deles morrendo na UPA
de Queimados. Os dois feridos estão internados no
Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes, em Saracuruna, e no Hospital Geral
de Nova Iguaçu, ambos na
Baixada Fluminense.
A vítima hospitalizada
na unidade de Nova Iguaçu tem 15 anos e foi atingida na cabeça. Segundo o
hospital, o menor respira
com a ajuda de aparelhos.
Em nota, a Polícia Civil
informou que a Delegacia
de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) assumiu o caso, acrescentando
que “diligências estão em
andamento em busca de
imagens e informações que
levem à autoria do crime”.

