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FábiaOliveira

 Mary Silvestre 
aciona sertanejo 
para pagar pensão

A 
coluna descobriu que o 
sertanejo Guilherme, da 
dupla com Santiago, tem 

uma fi lha de 1 ano e 8 meses fora 
do casamento. A criança é fruto 
de um breve relacionamento do 
cantor com a ex-coleguinha do 
‘Caldeirão’ Mary Silvestre, que hoje 
é apresentadora da TV Cultura e 
segue investindo na carreira de 
cantora. Mary acionou o cantor 
judicialmente para que ele pague a 
pensão alimentícia da bebê. Se-
gundo fontes da coluna, Guilherme 
registrou a menina, mas nunca a 
ajudou fi nanceiramente e nem a 
assumiu como fi lha publicamente. 
Ele sequer compareceu ao aniver-
sário da menina. Guilherme tem 

DIVULGAÇÃO

POR AÍ 

 ■ Ítala Nandi, Zuenir Ventura e Cacá Diegues 
vão falar sobre cinema e literatura em mesa de 
debate na Bienal do Livro, sexta-feira, às 19h.

De conchinha

 ■ A coluna descobriu que Felipe 
Araújo passou a noite com sua ex, a 
psicóloga Caroline Marchezi. Eles di-
vidiram o mesmo quarto de hotel de-
pois de se divertirem em uma boate 
na noite da última terça-feira. Mas, 
aos amigos, Felipe disse que não ro-
lou nada. Eles só dormiram mesmo. 
Claro(contém ironia)! E o Papai Noel 
já passou aqui na redação de O DIA 
perguntando qual presente esta colu-
nista quer ganhar de Natal...  

outros três fi lhos, sendo um deles 
um menino de 5 anos, do seu casa-
mento com a terapeuta Ana Paula 
Góis, sua atual mulher. Amigos do 
artista contam que Mary e Guilher-
me se conheceram em março de 
2017, durante a participação dele 
no ‘Dancing Brasil’, da Record TV. 
Foi nos bastidores da atração que 
eles tiveram o primeiro contato 
após alguns meses trocando men-
sagens via aplicativo de relacio-
namento. A gravidez veio um mês 
após o primeiro encontro e, desde 
a descoberta da gestação, o rela-
cionamento chegou ao fi m. O pro-
cesso de pensão alimentícia corre 
no fórum da cidade de Araraquara, 
no interior de São Paulo. 

A SURPRESA

 ■ Sasha Meneghel marcou presença no 
desfi le de uma grife de biquínis realizado 
ontem, no Mercadão Municipal de São 
Paulo. Na plateia estavam a mãe dela, 
Xuxa Meneghel, o pai, Luciano Szafi r, e o 
padrasto, Junno Andrade. Todos baban-
do a cria, que estava dando show de be-
leza e simpatia. Inicialmente havia sido 
divulgado somente que Sasha faria uma 
presença VIP no local, mas esta colunista 
descobriu que a fi lha da Rainha dos Bai-
xinhos faria muito mais que uma parti-
cipação: ela a grande surpresa do desfi le, 
conforme antecipamos no nosso site.

Sozinha no baile

 ■ A coluna fi cou sabendo que um cantor que 
fez muito sucesso no início do milênio anda 
se estressando com sua linda mulher. Nesta 
semana, por exemplo, ele a deixou sozinha em 
um evento e sumiu. Clima pesado entre o casal...

Oliveira

Musa da 
Estácio de Sá 

desde 2018, 
Jack Maia será 
coroada como 

madrinha 
de bateria 
da escola. 

Ela receberá 
coroa e faixa 
com show do 
Pique Novo e 

apresentação 
de todos os 

segmentos. 
O evento 

será hoje, na 
quadra da 

escola.

NOVA MADRINHA DE BATERIA

■ e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br

■ Com:  Mariana Morais mariana.morais@odia.com.br

 e  Tom Rocha tom.rocha@odia.com.br

■ site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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