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SURPRESA ROMÂNTICA

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Gabi Martins está tão apaixonada que resolveu fazer uma surpresa romântica para Tierry na
frente do hotel em que estão hospedados, em Salvador. A ex-BBB contratou um carro de som
decorado com bexigas coloridas para celebrar mais um momento do casal. Eles trocaram beijos e dançaram coladinhos a música ‘Facas’, de Diego & Victor Hugo e Bruno & Marrone.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

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

MENSAGEM DE LUAN
Após Juliette Freire dizer no ‘BBB 21’, na festa da
última quarta-feira, que tem o sonho de namorar o cantor Luan Santana, e o sertanejo logo no
dia seguinte enviar uma mensagem privada nas
redes sociais da sister, muitos fãs começaram a
especular sobre a possibilidade de Luan ter convidado a paraibana para uma parceria musical. A
especulação foi levantada porque Juliette já demonstrou diversas vezes no confinamento que
sabe cantar muito bem. Mas esta coluna apurou
com amigos próximos ao Luan, que garantiram
que o contato dele nada tem a ver com trabalho.
Na verdade, Juliette e Luan não são meros desconhecidos. A maquiadora já esteve em um
show do artista, na Paraíba, e ainda ganhou
passe VIP para o camarim, onde o visitou como
fã e ainda tirou foto com ele. Quem conhece o
Luan garante que a mensagem enviada à sister
é de cunho pessoal mesmo. Há quem se arrisque
a apontar um certo interesse do cantor na sister.
Ou seja, Juliette não está queimada na visão
do cantor como ela especula, por conta de sua
participação no programa.
Qualquer convite para trabalhar juntos está descartado, uma vez que Luan acaba de entrar para

REPRODUÇÃO INTERNET

PARA JULIETTE É DE CUNHO PESSOAL

a Sony Music e não toma qualquer atitude relacionada a sua carreira musical sem autorização
prévia da gravadora. Sendo assim, já podemos
shippar Luan e Juliette quando a morena sair da
casa mais vigiada do Brasil?

Após ser vítima de roubo no momento em que saía de uma academia
de dança na Rua Augusta, em São Paulo, e ter todos os seus pertences
pessoais roubados, a musa fitness e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez,
foi vítima de extorsão dos criminosos. Em posse do celular da morena,
os bandidos tentaram extorquir Suzy exigindo o pagamento da quantia entre R$ 10 mil a R$ 100 mil para que devolvessem a ela os acessos
à suas redes sociais, que estavam logadas no aparelho roubado.
Suzy não cedeu à tentativa de extorsão e tentou recuperar sua
conta no Instagram - com três milhões de seguidores - diretamente
com os administradores da plataforma, mas não conseguiu. Ela então solicitou o bloqueio da conta para que os criminosos não pudessem mais usar, mas acabou tendo seu acesso também bloqueado.
Após recorrer à Justiça, Suzy conseguiu, em janeiro deste ano,
uma decisão favorável dando prazo de 48h para que seu acesso
fosse devolvido. No entanto, no último dia 17, uma decisão judicial
confirmou que o Facebook - responsável pelo Instagram - estava
descumprindo a determinação judicial e determinou que no prazo
improrrogável de 48 horas seja restabelecido o perfil @SuzycortezOficial, sob pena da prática de crime de desobediência, com
aumento do valor da multa inicialmente estipulada para o montante diário de R$ 1,5 mil.
Procurada, a assessoria do Instagram respondeu que não vai
comentar o assunto.
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BRIGANDO COM O INSTAGRAM

POR AÍ
N A banda de

rock Criminais se
apresenta hoje,
às 21h, no Salomé Bar, na Barra.

DALTON VIGH
NA GLOBOPLAY
Contabilizando mais de 30 produções para TV, entre novelas, séries e
minisséries, além de 12 filmes e 14 peças, Dalton Vigh vive um dos papéis
centrais na série ‘A Divisão’, que tem duas temporadas disponíveis na
Globoplay. Na trama, que conta a origem da Divisão de Antissequestros do Rio
de Janeiro, ele interpreta um deputado estadual, Venâncio Couto, que almeja
ser governador e tem a filha sequestrada, conflito principal da trama. “Foi um
trabalho intenso e meticuloso, do qual fico muito orgulhoso por poder ter
participado, foi um dos melhores roteiros que já li e acho que o personagem me
trouxe desafios que me tiraram da ‘zona de conforto’, comenta o ator.

CEDEU AO PADRÃO
A ex-bbb Jaquelline Grohalski realizou uma rinoplastia nesta quinta-feira (18). Apesar de nunca ter feito
nenhum procedimento no nariz, a cantora revela que
a decisão surgiu devido à pressão estética que sofreu
nas redes sociais. Ela garante que as críticas derrubaram sua autoestima.
“Pra quem não me conhece e não sabe, eu nunca
fiz plástica no meu nariz. Ele é assim estilo Michael
Jackson igual vocês dizem. A abertura do meu nariz já
era algo que me incomodava, e de tanto as pessoas
comentarem na internet a respeito dele, passei a me
sentir mal comigo mesma e pesquisei sobre o procedimento e resolvi fazer”, diz a cantora, que foi operada
pelo médico Thiago Marra.

