13

o dia I Quinta-feira, 17.12.2020

final do ‘dança’

Com participação de:

Mariana Morais

A final do quadro ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão do
Faustão’, será gravada amanhã nos estúdios da Globo.
Vai ao ar no domingo, gravado. Ou seja: a chance de o
vencedor vazar é imensa.

mariana.morais@odia.com.br

Ana Cora Lima

ana.lima@odia.com.br
n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

Reprodução

Anitta trata assédio ao
outro como entretenimento

Divulgação / Netflix

Divulgação/Gabriel Iazdi/Maquiador: Corral

Laryssa Bottino
lança pulseiras

Atriz da Globo faz vaquinha
para pagar cirurgia
Ex-aluna de Jornalismo de uma das assistentes desta coluna, Raquel Fabbri vive um drama. Ela, que trabalhou na Globosat na área de produção até
conseguir o papel de Bia na novela ‘Alto Astral’ há cinco anos, descobriu um
tumor em novembro. Com o diagnóstico nas mãos, Raquel precisou fazer uma
vaquinha virtual para pagar uma cirurgia. A operação de retirada do tumor
será realizada, hoje. “É uma pu** cirurgia, mas vamos que vamos. Vai ficar
tudo bem”, contou à coluna.
Rachel, que está no elenco de apoio de ‘Amor de Mãe’, revelou que aproveitou
o plano de saúde da Globo para fazer vários exames e foi durante um check
-up que os médicos descobriram um tumor atrás do intestino reto. Segundo
a atriz, ele é benigno, mas é raro e cirúrgico. Diante do alto custo da cirurgia e
das despesas médicas, ela teve a ideia de fazer vaquinha para arrecadar R$
10 mil. Conseguiu o valor em uma semana, no início dezembro e fechou a vaquinha. Mas, agora Raquel precisou retomar a arrecadação porque surgiram
novos gastos e ela não tem condições de pagar.
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A estreia de Anitta com sua nova série na
Netflix trouxe uma grande repercussão
tanto pelo fato da cantora contar sobre o
abuso sexual que sofreu, quanto pelo fato de
em momentos da série ela assediar seus
funcionários com gritos e xingamentos. Não
é de hoje que o meio artístico sabe da postura
da cantora de Honório Gurgel. Apesar de ser
um estrondoso sucesso, Anitta também é
conhecida por estar sempre envolvida em
polêmicas e por falar mal de outros artistas nacionais.
	A questão que pega agora é o fato da cantora se sentir confortável em levar ao ar numa série
de nível mundial cenas explícitas de assédio moral a seus funcionários e ainda depois de
cometê-los justificar dizendo que faz de tudo por sua equipe.
	O fato dela ser uma estrela não dá aval para que ela trate pessoas que estão trabalhando da
maneira que as trata. Ainda mais ela, que adora sempre opinar como a politicamente correta,
defensora dos direitos. Seria bem interessante que antes de palpitar e se meter em tudo que se
mete, Anitta gastasse um pouco desse tempo aprendendo como tratar melhor as pessoas que
a ajudam a conseguir o sucesso que tem, afinal, ninguém consegue nada sozinho. Ninguém sai
de sua casa, deixa sua família para ser humilhado no seu local de trabalho.
Me lembro uma crítica que Anitta fez ao presidente Jair Bolsonaro, que teve uma atitude
péssima com um jornalista. “Eu nunca briguei na vida, acreditam? Sempre achei a pessoa que
parte pra agressão a maior prova de ignorância mental e de falta de intelecto que há. Agora,
vendo o presidente querer resolver as coisas na porrada, acabo de ter certeza da minha teoria”,
disse a cantora.
	Agressões verbais também são agressões, não deixam de ferir e constranger quem as recebe,
dona Poderosa. Então, assim como orientou o presidente, você também deveria sair dessa
ignorância mental e usar seu intelecto para tratar melhor ao próximo que está no seu círculo e
faz a engrenagem do seu show rodar.
Num futuro não muito distante, com certeza, teremos notícias de ex- funcionários
processando Anitta por esses assédios. Nada que não seja esperado, afinal, toda ação tem
uma reação mas, com certeza, nada disso afetará Anitta, já que com ela o que vale é o velho
ditado “falem bem, falem mal, mas falem de mim”.

POR AÍ
NN Amanhã é dia

de Feira Samba do
Machado, no Largo
do Machado. Os
expositores vão
oferecer roupas,
calçados, bijuterias, cartonagem,
entre outros, e
barraquinhas de
comidas e bebidas.
A iniciativa faz
parte do Circuito
Carioca de Rodas
de Samba do Rio
e segue todas as
medidas sanitárias
e de higiene para
garantir a segurança dos visitantes.

‘É a lei da vida’
Zé Neto lamentou a morte da mãe de Cristiano, seu
parceiro na dupla sertaneja. Maria Zenaide Taparo
Vaccari, de 71 anos, morreu no último domingo (13) em
decorrência de uma parada cardiorrespiratória. “Não
está sendo fácil, mas acho que tem um Deus lá em
cima que sabe de tudo, que faz tudo certo, e devagarzinho ele vai confortando o coração da gente”. O cantor também deu notícias sobre o estado psicológico
de amigo e sua família. “O Cristiano está conformado
já, o pai dele também porque a gente entende que é a
lei da vida. Infelizmente, a gente nasce, cresce e depois
vai para perto de Deus”, explicou.

Agenda bombando

Hoje é dia de lançamento da coleção de pulseiras de Laryssa Bottino. A linha,
que leva a assinatura da influenciadora digital, é uma parceria com uma marca
de joias em prata e, apesar de ser bem parecido com o acessório da discórdia
entre Lary e Ariadna Arantes, o design é diferente. Além da cor verde da pulseira
emprestada, cobrada e devolvida, tem outras cores do mesmo modelo bafônico.

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque,
retornou às suas origens do pagode este ano com o projeto ‘As
dez mais antigas’, onde traz para o palco os maiores sucessos da
carreira. E depois de retomar sua carreira na música, o artista conta
que vai passar o final de ano e o Ano Novo trabalhando, mas seguindo todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19 .
“Minha virada será no Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gostoso, trabalhando. A Covid-19 mudou o rumo das minhas escolhas
e resolvi abraçar esse projeto ‘As dez mais antigas’ para retornar
aos palcos e assim surgiram novas oportunidades. Dia 30 de dezembro será o primeiro show da tour 2021 no Beach Club. Depois,
retornamos dia 2 de janeiro para um show no Guarujá, em São
Paulo, no Café de La Musique. Toda essa agenda sendo cumprida
seguindo os protocolos de segurança no combate ao coronavírus.
Isso é prioridade em nossa turnê”, garante o cantor.

