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NADA DE COMPROMISSO

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Ontem Neymar desmentiu os boatos de que estaria em um relacionamento sério e
apaixonado pela cantora Valencede. Misturando espanhol e português em uma publicação, o atacante negou um envolvimento com a interprete venezuelana. “Saiu por aí
que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai”, escreveu o craque no Twitter.

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

BALD MENEGHEL/EDU MORAES

‘VAMOS PROPAGAR MUITO
AMOR’, DIZ LUCIANA GIMENEZ
SOBRE NOVA ATRAÇÃO
Luciana Gimenez apresentará mais uma atração no horário nobre da RedeTV!. O game de
namoro ‘Operação Cupido’ irá ao ar às quartas-feiras, 22h30, imprimindo um novo conceito
de programas de relacionamento na TV aberta. “O ‘Operação Cupido’ é uma novo desafio e
com certeza será muito divertido. Sempre tive essa veia casamenteira e acho que vamos
propagar muito amor nessa nova atração da emissora.
A cada semana, a apresentadora receberá no palco um solteiro ou solteira, que escolherá
no final do programa o par ideal a partir da interação com a família do (a) pretendente. O
familiar ajudará na formação do casal. O alto-astral e espontaneidade, característicos da
apresentadora, serão pontos fortes para agitar o game de namoro da RedeTV!.
REPRODUÇÃO

RODRIGO PHAVANELLO É O
VILÃO YAFEU EM ‘GÊNESIS

ADÃO/ AGNEWS.

ele deixa Ur, lugar onde fez fortuna.
Yafeu, que até então tinha Massá
(Marcos Winter) como seu aliado, é
traído pelo mesmo, tendo a morte
como recompensa.
As cenas da nova fase começaram
a ir ao ar na última segunda-feira
e prometem mais emoções nessa
nova etapa onde são apresentadas
ao público as cidades de Sodoma e
Gomorra. Além disso, a caravana de
Abrão (Zécarlos Machado) até Canaã é outro momento marcante da
trama que vem fazendo a diferença
na teledramaturgia.

DIVULGAÇÃO

O ator Rodrigo Phavanello entra na
quinta fase de ‘Gênesis’ como Yafeu,
o governador de Ur. O personagem
é capaz de tudo para continuar no
poder. Sendo assim, ele decide armar
para cima de Terá (Júlio Braga) na
nova produção bíblica da Record TV.
Contudo, a maldade não prevalece e
o governador é morto em vingança.
Mas antes, o governador receberá
uma comitiva que vem do Egito. E no
intuito de culpar Terá, ele arma contra essas pessoas. E mais: homens
comandados por Yafeu ainda colocam fogo na casa de Terá. Com isso,

POR AÍ
N Hoje tem es-

treia da peça ‘As
sete vidas de
Alva’, com Anja
Bittencourt,
texto inédito de
Sidnei Oliveira e direção de
Ramon Botelho
e Sidnei Oliveira.
A peça pode ser
vista gratuitamente até o dia
12 de abril, na
página facebook/ assetevidasdealva, 24
horas por dia. O
espetáculo apresenta as memórias de uma
senhora de idade
divertidíssima e
trata a terceira
idade com muita
leveza e poesia.

DA TV PARA O PALCO
A atriz e cantora Ágatha lançará nesta sexta-feira
(02), a versão acústica de ‘Notificação’, faixa que
marcou seu debut na carreira musical. Além do áudio
disponível em todas as plataformas digitais, a regravação especial ganhou um vídeo performance ao vivo,
disponível no canal da Ágatha no Youtube.
Na televisão, Ágatha fez participações nas novelas ‘A
Força Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’, contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso, Maria
Fernanda Cândido e Marina Ruy Barbosa.

POLÊMICA

VERA FISCHER VACINADA
Ontem foi a vez de Vera Fischer tomar a primeira dose da vacina contra a
Covid-19. Aos 69 anos, atriz esteve em um posto de vacinação na Zona Sul do Rio
e exibiu com orgulho seu cartão comprovante da primeira dose da imunização.
Vera Fisicher costuma sempre orientar seus seguidores nas redes sociais para
que eles se cuidem e se protejam contra a Covid-19.

Campeã de ‘A Fazenda Nova Chance’, em 2017, Flávia Viana teve seu nome
envolvido na polêmica sobre o pagamento do Ministério da Saúde, através
da Secretaria de Comunicação (Secom) para influenciadores divulgarem
campanhas relacionadas ao atendimento precoce da Covid-19. Acusada de
ter recebido R$ 11,5 mil, Flávia se defendeu. “Quando minha equipe foi procurada para fazer a publicidade, aceitamos pois era para alertar as pessoas
dos cuidados, lavar as mãos, máscaras, álcool em gel, ficarem atentas aos
sintomas, meu intuito foi de cuidado mesmo sabe?! Apesar de já fazer meses
ainda não recebi e esse dinheiro assim que for recebido será doado para ajudar as pessoas afetadas pelo Covid-19”, explicou. Mais de R$ 1,3 milhão dos
cofres do governo federal foram utilizados para pagar ações de marketing
com influenciadores sobre a Covid-19.

