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O DIA I Segunda-feira, 3.5.2021

ORAÇÕES PARA IRMÃ DE BETH GOULART

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Beth Goulart pediu aos fãs orações para a irmã, Bárbara Bruno, que está internada em um hospital do Rio e
precisou ser intubada, ontem, pela da piora do estado de saúde por causa da Covid-19. Em dezembro do ano
passado a mãe das duas, Nicette Bruno, faleceu vítima do coronavírus. “Peço uma corrente de orações. Ela vai
receber a plaquinha ‘eu venci a Covid’ e vamos todos comemorar e estar juntos novamente”, afirmou Beth.

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

Pelo visto, Luciana Gimenez é uma
das seis leitoras desta coluna. Depois
que a gente publicou, na terça-feira
passada, sobre o imbróglio
envolvendo o testamento e a
herança milionária deixados pelo pai,
João Abu Morad, a apresentadora da
RedeTV! pediu para que o processo
seja colocado em segredo de justiça.

REPRODUÇÃO DE INTERNET

LUCIANA GIMENEZ PEDE
SEGREDO DE JUSTIÇA
PARA INVENTÁRIO DO PAI
REPRODUÇÃO

GRETCHEN SAMBA APÓS MAIS
UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO

Luciana Gimenez enfrenta
dificuldades junto às instituições
financeiras com a liberação dos
valores em aplicações deixados por
João, que morreu em dezembro do
ano passado, vítima de causas
naturais. Definida pela Justiça de São
Paulo como inventariante do pai no
início de março, Gimenez pediu
oficialmente o bloqueio de R$
2.051.149,27.

REPRODUÇÃO

Fã assumida de cirurgias e procedimentos estéticos, Gretchen fez mais
um neste final de semana sem medo de ser feliz. Ela ainda provou que já
tira de letra o período de recuperação de qualquer intervenção. No vídeo,
mesmo com o rosto enfaixado por causa do lifting e um figurino nada
apropriado, Gretchen não perdeu o rebolado no samba. “No hospital ULC
me recuperando de um lifting. Só lá mesmo para você sair plena”, escreveu ela na legenda da postagem e não deixando de fazer a propaganda
da unidade hospitalar.

A instituição financeira confirmou
que a quantia não se tratava de uma
aplicação, mas sim, de um seguro de
vida em nome dele e com um
beneficiário escolhido desde 2013,
que ainda não foi divulgado. Dizem
as más línguas que não é Luciana.
Corre à boca pequena que a
beneficiária seria uma prima da
apresentadora... Xiii...

DIVULGAÇÃO/ANDRE HAWK

LUCY ALVES E SEU NOVO DISCO
Depois de um
hiato de quase
seis anos e se
dedicando mais o
seu lado de atriz,
Lucy Alves lança
mais um álbum
da carreira de
cantora: ‘Avisa’. O
novo trabalho
chega no
mercado no dia 17
de junho, mas até
lá ela vai lançado
um single a cada
quinta-feira e a
primeira canção é
justamente a
faixa título do
disco composto
por releituras de
sucessos da
banda paulistana
Falamansa e uma
faixa inédita.

POR AÍ
N Na quarta-fei-

ra, às 19h, Carla
Rio, faz uma live
em homenagem
à Beth Carvalho
com a participação especial
de Dudu Nobre,
afilhado da madrinha do samba. A live que
será transmitida
diretamente
do Instagram
da artista (@
carlariooficial)
também contará
com a presença
de Alceu Maia.

‘NÃO AUTORIZO’
Manno Góes já tinha manifestado o desejo de não
ver mais Netinho interpretando uma das suas composições “Milla’, desde que o cantor baiano criticou
colegas contrários ao atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele até avisou que entraria na
Justiça para oficializar a proibição. Ontem, Manno se
revoltou ao saber que Netinho cantou o hit em um
ato pró-Bolsonaro no dia anterior, Feriado pelo Dia
do Trabalho, na Avenida Paulista, em São Paulo. O
compositor fez um tweet dizendo que a canção foi
usada para legitimar um discurso com o qual ele não
compartilha e chamou o cantor de ‘débil mental’.
No evento, manifestantes se aglomeraram pedindo
intervenção militar.
“Netinho ontem cantou Milla no ato em que pessoas
brancas, na Paulista, gritavam eu autorizo’, para Bolsonaro. Autorizam o que? Golpe militar? Portanto,
eu não autorizo esse débil mental de cantar minha
música. Já entrei na justiça e retirarei todos os vídeos
que tiverem isso”, avisou Manno Góes

FOGO NO PARQUINHO
A direção do ‘Big Brother Brasil’ torce e até cruza os dedos
para que o encontro especial dos participantes desta edição tenha o estilo de lavação de roupa suja. O programa
chamado ‘BBB Dia 101’ vai ser gravado no dia seguinte
da final, amanhã, e exibido só no dia 8 de maio. A coluna
soube que todos os brothers [menos Acrebiano Araújo,
que grava ‘No Limite 5’, no Ceará] estão confinados em
um hotel perto da Globo e que já existe uma divisão
de grupos pelos corredores. Alguns participantes não
fazem a menor questão de deixarem os quartos para
interagir com os colegas e produtores da atração. Já um
outro grupo só fala com aqueles participantes que não
se decepcionaram dentro e fora da casa. Vai ter fogo no
parquinho, minha gente!

