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NA JUSTIÇA

Jardineiro cobra dívida de R$ 108
mil de craque do Flamengo

C

oringa do time do Flamengo, o volante Gerson protege bem a zaga
do atual campeão brasileiro, mas
quando o assunto é o paisagismo de
sua mansão, ele é meio enrolado. A coluna vai contar o imbróglio que envolve
uma das áreas recém-reformadas de
seu imóvel no Recreio dos Bandeirantes
que acabou indo parar na Justiça.
Segundo consta em um processo
aberto pelo jardineiro Aleksander Ferreira contra o jogador, em 2017, Gerson contratou o profissional para dar
um ar mais arborizado com um jardim
vertical dentro de sua casa e um jardim suspenso na entrada e na área da
piscina. Todo o serviço foi orçado em
R$ 108 mil, que seriam pagos com três

O profissional
afirma ter
recebido dois
cheques sem
fundos
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cheques emitidos em nome do Marco
Antônio da Silva, intitulado procurador do atleta.
No entanto, a inicial da ação diz que
ao apresentar dois cheques para pagamento do serviço, sendo um no valor de
R$ 4,5 mil e outro no valor de R$ 98 mil,
o jardineiro acabou sendo surpreendido
pela devolução do banco, pois os cheques estavam sem fundos. Aleksander,
que nem chegou a depositar o terceiro,
ainda tentou conversar com o atleta
e seu representante para resolver a
pendência de forma amigável. Após
tentativas em vão, decidiu acioná-los
judicialmente para cobrar o serviço
com juros e correções. A ação tramita
na vara cível da Barra da Tijuca.
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O beijo da discórdia

Divulgação

episódio do tal beijo em
Mariana Brito nos esclareceu sobre o
Favorita’, no Rio. “Eu estava
Marcos Pasquim, seu ex, no ‘Baile da
no mesmo local. Não terminei
curtindo com uns amigos e ele estava
compactuava mais com as
brigada e não houve traições. Só não
eu não retribuí, ele percebeu
mesmas ideias. Ele tentou um beijo e
lá logo depois do ocorrido e
minha insatisfação. Tanto que saí de
a, que também diz que os
nunca mais nos falamos”, afirma Marian
de serem melhores amigos.
dois não são inimigos, mas estão longe

POR AÍ
NNSuely Saad,

Cantor gospel em
programa da Globo

Vera Bianchi,
Ediléa e Maria
Emília se apresentam hoje no
show ‘Elas cantoras’. Às 20h, no
Cariocando, no
Catete.
NNO musical
‘A Festa dos
Bichos’ acontece
aos sábados e
domingos deste
mês no Teatro
Fashion Mall,
em São Conrado,
às 15h.
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Enquanto a TV Record não investe no segmento gospel com medo de ser
taxada com emissora da igreja (e não é???), a Globo abre as portas e
recebe hoje o cantor Isaias Saad no ‘Encontro com Fátima Bernardes’.
A apresentação promete emocionar.

A fila capota para Hariany
A fila não anda, ela capota para Hariany Almeida. Depois de ser vista
aos beijos com o surfista Gabriel Medina e com seu ex-namorado Lucas
Viana, ex-’BBB’ esteve recentemente beijando Bruno Toledo, que
participou da última edição do reality ‘De férias com o ex’.

PUXADA DE TAPETE
Marcia Goldschmidt é a entrevistada de Antônia
Fontenelle desta semana no ‘Na Lata’. E a apresentadora conta que levou uma puxada de tapete no
SBT para a entrada de Ratinho. Na época, ele estava
na Record e fazia um programa parecido com o dela.
“Uma pessoa apoiou muito a ida do Ratinho para o
SBT porque a minha presença incomodava. Ele puxou o meu tapete”.

REVELAÇÕES
Ronnie Von será capa da segunda edição da revista ‘I Cruzeiro’ - a primeira foi Fernanda Montenegro. E será uma
reveladora entrevista de 12 páginas onde ele fala sobre
sua vida sexual e segredos que surpreenderá o público.
Entre as muitas revelações, o apresentador, de 75 anos,
diz que sua primeira relação sexual aconteceu quando ele
tinha 11 anos e foi com uma mulher 30 anos mais velha.
Ele também diz que já transou com lésbicas. A revista
chega hoje nas bancas.

Prejuízo
O comunicador Antônio Carlos, da Tupi, teve dois
pneus da sua Mercedes Benz danificados ao passar por buracos da cidade. Um prejuízo de R$ 5 mil.

