Folha Dois
Araraquara, 17 de Maio de 2019

DATAS COMEMORATIVAS
Dia Internacional da Comunicação e das
Telecomunicações
Dia da Constituição
Dia Internacional contra a Homofobia

GENTE /TV

MURILO BENÍCIO É ESCALADO PARA NOVA
NOVELA NA GLOBO
Longe das novelas desde o fim de ‘Geração Brasil’, em
2014, o ator Murilo Benício foi escalada pela Globo para
estrelar uma nova produção da casa.
De acordo com o colunista Flávio Ricco, do site ‘UOL’,
Murilo vai integrar o elenco de ‘Salve-se Quem Puder’,
que vai ao ar na faixa das sete da noite e tem estreia
prevista para início de 2020.

VIVIANE ARAÚJO ENGATA AFFAIR COM
DIRETOR EX DE PAOLLA OLIVEIRA
Viviane Araújo teria engatado um affair com o diretor
Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha. No “Balanço Geral”, da Record TV, na última terça-feira (14),
Fabíola Reipert revelou o possível romance da atriz com
o ex-namorado de Paolla Oliveira.
De acordo coma jornalista, os pombinhos teriam se
aproximado nos bastidores de “O Sétimo Guardião” –
trama das 21h da TV Globo – dirigida pelo veterano.
Vale lembrar que o último relacionamento público da
famosa foi com Klaus Barros. Os dois puseram um fim na
relação no primeiro semestre de 2018. Já o global, além de
ter se envolvido com Paolla, também já se relacionou
com beldades como Deborah Secco e Andreia Horta.
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MUNIK VOLTA ÀS REDES SOCIAIS PARA
AMEAÇAR NADJA PESSOA
Munik Nunes voltou às redes sociais, na última quarta-feira (15), para fazer ameaças a Nadja Pessoa. A ex-BBB
se revoltou com uma declaração da ex-Peoa deu em que
afirma que a morena usou seu nome para ganhar mídia.
“Sou eu quem pede para os fãs atacarem os outros?
Nunca precisei disso. Vai contra meus princípios. E se
continuar a pagar de doida vou expor conversas!”, escreveu no Twitter.
E continuou: “Voltei por vocês. Não gosto de mentira
e injustiça. Se continuar, vou expor outras coisas!”.
Toda treta começou quando a loira viu que um
internauta disse que o seu bordão “E não vou embora”,
era na verdade da morena. “A pessoa manda os fãs virem
aqui me cutucar para ter mídia? Abram os olhos”, postou
a esposa de Vinícius D´Black. Vale lembrar que Munik
estava afastada das redes sociais desde o dia 23 de janeiro.

SAFADÃO LAMENTA NOVA BRIGA
COM MILEIDE
Wesley Safadão e Mileide Mihaile voltaram a se enfrentar. Desta vez, a morena entrou com um processo
contra o cantor e Thyane Dantas por injúria e difamação
na 23ª Vara Cível de Fortaleza, no Ceará.
Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, a beldade quer
impedir que o artista e a esposa dele mencionem seu
nome publicamente. O intérprete de “Romance com
Safadeza” ressaltou já estar cansado dessa briga.
“Trato esse assunto como página virada. Muitas pessoas não aguentam mais isso, inclusive eu. Busco não
informar. Tenho pessoas para cuidar dessa parte. Estou
fazendo o meu trabalho e vivendo muito bem, graças
Deus”, destacou.
“Não desejo o mal de ninguém, Deus sabe dos nossos
corações e das minhas intenções. Não guardo mágoas de
ninguém. […] Vamos olhar positivo, vamos trabalhar e
aproveitar a vida que é curta e focar nos bons momentos”, completou.
Wesley Safadão e Mileide são pais de Yudhi, de 8 anos.
No ano passado, eles já haviam lutado na Justiça por
questões da pensão alimentícia e também a respeito da
guarda compartilhada do menino.
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