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Anitta e Gabigol levantam suspeitas de romance

M
uita gente se perguntava o que Gabigol tanto fazia na casa de 
Anitta na noite da última terça-feira. A coluna descobriu que a 
cantora resolveu fazer um ‘after’ em sua casa depois de apre-

sentar o ‘Anitta Entrou no Grupo’, no Multishow. Ela chamou todos da 
equipe para a festinha e convidou também o empresário Biel Maciel, seu 
amigo e sócio do Vitrinni Lounge — onde a Poderosa esteve no domingo. 
Biel estava jantando com Gabigol e, depois, os dois deram uma passada 
lá. O problema é que uma postagem de David Brazil no Instagram Sto-
ries mostrando o jogador rubro-negro na casa da funkeira levantou sus-
peitas de que os dois estivessem juntos. A coisa fi cou ainda pior quando 
ele apagou a gravação. A coluna procurou David para saber o motivo de 

POR AÍ 

 ■ Hoje tem noite de autógrafos e coquetel de 
lançamento do livro ‘De Flor Para Flor’, às 18h, 
na livraria Travessa do Barra Shopping.

Sertanejo separado
 ■ Jonas Esticado e a mulher, Hérica, estão 

temporariamente separados. A informação 
foi confi rmada pela assessoria de imprensa do 
cantor. “Na verdade, a gente deu um tempo no 
casamento para repensar a nossa relação. Nós 
estamos juntos há oito anos e eu amo muito a 
minha família. Queremos resgatar o nosso ca-
samento e por isso resolvemos dar esse tempo”, 
contou o jovem de 23 anos à coluna. Jonas e 
Hérica são pais do pequeno Mikael, de 4 anos. 

ter deletado o vídeo de sua rede social: “Eu recebi uma mensagem de um 
torcedor do Flamengo perguntando o que o Gabigol estava fazendo na 
casa da Anitta até tarde se ele tinha que treinar hoje (ontem) cedo. E ele 
nem fi cou muito tempo lá. Deu uma passadinha rápida”, contou David. 

Até onde a coluna sabe, Gabigol estava namorando Rafaella Santos, 
irmã de Neymar. No entanto, Rafaella apagou fotos ao lado do (ex)namo-
rado de seu Instagram. Será que é por ele estar aparecendo sem ela nas 
noitadas desde domingo? Noitadas essas que começaram no Vitrinni Lou-
nge e terminaram por duas vezes na casa de Anitta. Victor Sarro, confi dente 
e assistente de palco da cantora no Multishow, começou a seguir o artilhei-
ro do Brasileirão... E já tem fã shippando o suposto casal como Gabinitta!

CAPA DE 
REVISTA!

 ■ Léo Santana po-
sou em grande esti-
lo para a revista Top 
Magazine, sentado 
num carrão impor-
tado. O gigante falou 
sobre o sucesso na 
carreira e as realiza-
ções na vida pessoal. 
E para quem quiser 
vê-lo de pertinho, o 
cantor faz show nes-
te domingo, 22, no 
Shopping Jardim 
Guadalupe. Nossos 
olhos agradecem 
por esse colírio!

Van tresloucada
 ■ A noite desta quinta-feira vai ser de 

‘Priscilla, A Rainha do Deserto’, fi lme que 
comemora 25 anos, no Shell Open Air, o 
maior cinema a céu aberto do mundo, 
que está acontecendo em São Paulo. Mas 
o brilho todo vai chegar numa van, sob o 
comando de Jane Di Castro, que saiu do 
Rio e está convidando todo o povo baba-
deiro de SP para chegar ao Jockey Club 
causando. Ao lado da divina diva estarão 
Eloína dos Leopardos, o estilista Walério 
Araujo e Rita Cadillac. O agitador Dar-
by Daniel vai de rosa — das perucas ao 
pés — e mais um grande grupo anima-
dérrimo. Alguém ainda tem dúvidas de 
que essa noite vai ser de puro brilho? A 
pauliceia desvairada vai tremer...

Oliveira

Carol 
Castro, que 

interpreta 
Helena em 

‘Órfãos 
da Terra’, 

é a capa 
da revista 

‘Manequim’ 
deste 

mês. Na 
entrevista, 

ela fala 
sobre suas 
estampas 
preferidas 
e modelos 

para usar na 
primavera!

■ e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br

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

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

Grande Rio confi rma que Ju Paes 
passará coroa para Paolla Oliveira

 ■ Depois de muita especulação se Juliana 
Paes estaria ou não presente na coroação 
de Paolla Oliveira como sua sucessora no 
posto de rainha de bateria da Grande Rio 
neste sábado, a assessoria de imprensa da 
agremiação de Duque de Caxias confi rmou 
que a protagonista de ‘A Dona do Pedaço’ 
vai, sim, passar o trono para sua colega de 
elenco. Recentemente, os nomes de Paolla 
e Juliana foram envolvidos em uma grande 
polêmica: é que, nos bastidores da trama das 
nove, há quem diga que as duas fi cam em 

camarins separados para evitar se cruzarem, 
já que supostamente elas não se dão bem. Ao 
tomar conhecimento da treta que se tornou  
pública, Juliana se pronunciou em recente 
entrevista ao ‘TV Fama’. “Uma fofoca dana-
da. Li outro dia. É impressionante como o su-
cesso avassalador abre brechas para fofocas 
assim. Eu acho até divertido observar. Quan-
do não há sucesso, não há fofoca, e quando 
há fofoca é sinal de um sucesso estrondoso”, 
disse a atriz ao programa da RedeTV!. Paolla 
promete chegar a Caxias numa van. 
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■ site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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