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Simone e Simaria se emocionam ao falar da morte do pai em ‘Conversa com Bial’
Todo o jeito espontâneo da dupla Simone e Simaria provocou gargalhadas no apresentador e na plateia do programa “Conversa com
Bial” desta quinta. Mas a dupla também deixou todos emocionados e chorou ao lembrar do pai, que morreu há 22 anos no garimpo e
não pôde ver o sucesso delas. Ao falar sobre a infância, Simaria contou que ouvia e cantava junto com o pai músicas de Milionário e
José Rico e que ele acreditava que, um dia, elas seriam cantoras de sucesso.
“Ele era um cara engraçado, divertido, éramos apaixonadas por ele. Quando ele morreu, eu ia fazer 11 anos de idade e, no mesmo
dia, quando fui dormir, vi ele deitado do meu lado e falei: ‘No dia que eu fizer sucesso, eu venho te tirar desse lugar’”, conta. No ano
passado, elas informaram sobre a morte do pai no garimpo e que hoje procuram o corpo dele, que foi enterrado como indigente.

Estrela JLo ‘volta’ com
ex-marido em novo clipe
O casamento não deu certo, mas
Jennifer Lopez voltou com Marc Anthony, mas somente em seu novo
videoclipe. Lopez liberou nesta semana o seu novo single “Ni Tú Ni Yo”,
que começa com ela sentada à mesa
quando Marc Anthony entra para
cumprimentá-la.
O cantor abraça a ex-esposa e a elogia antes de mostrar foto na qual,
por todo o vídeo, mostra imagens
glamourosas de Lopez posando em
diversos cenários.
A faixa, conduzida pela batida de
reggaeton, também credita Marc
Anthony, colaborador frequente de
Lopez, como compositor.
JLo se casou em 2004 com Anthony,
o astro nova-iorquino da salsa com
descendência porto-riquenha, mantiveram a relação por 10 anos e tiveram gêmeos em 2008.

Band voltará com ‘Mil e Uma Noites’

Rogéria internada em estado grave
O estado de saúde de Rogéria (à dir.) tem gerado muita confusão nas informações oficiais,
que andaram um tanto desencontradas nas últimas horas.
O jornal “O Globo” afirmou que ela estava em estado grave com uma infecção generalizada,
mas depois o empresário da artista confirmou que se tratava de uma infecção urinária que, por
sinal, já estava sob controle. Só que depois o próprio empresário admitiu, por volta das 14h30
de ontem, que o estado de saúde dela é grave e está entubada.

Na próxima quarta-feira, a Band voltará a exibir a novela
“Mil e Uma Noites”. Sucesso absoluto no mundo todo, a
atração gravada nas belas paisagens da Turquia substituirá a novela “Ezel”, que chegará ao fim no dia 18. A trama
será levada ao ar de segunda a sábado, às 20h20, logo
após o “Jornal da Band”.
Produzida pela TMC Film, “Mil e Uma Noites” é protagonizada
pela jovem Sherazade, uma arquiteta viúva, mãe de um menino de 5 anos portador de leucemia, e que precisa de auxílio
financeiro para custear o tratamento dele.
Com recusa do sogro, ela pede ajuda ao chefe, que se compromete a pagar pelo transplante de medula óssea que pode
salvar a vida de seu filho, com a condição de que eles passem
uma noite juntos. Sherazade terá então que refletir se vale a
pena abrir mão de sua honra para salvar a vida do menino.

Sonia Abrão critica
caráter de Anitta:
‘Tem a profundidade
de um pires’

Rodrigo Hilbert constrói casa para os filhos e causa reações
O ator Rodrigo Hilbert construiu uma casa de brinquedo para os filhos, o que causou uma pequena
revolta na web entre os homens - um rapaz chegou a divulgar uma carta aberta para o apresentador dizendo “O senhor poderia por favor parar de ser isso tudo?”.
“Sempre quis um lugar legal para as crianças brincarem, então decidi fazer essa casinha”, escreveu Hilbert no Facebook, numa publicação do início do mês resgatada agora pelo portal Vix. “Ela foi
toda construída por mim, com a ajuda dos meninos e dos funcionários do sítio.” A casinha está na
casa da família em Teresópolis, no Rio.
O cearense Raphael PH Santos escreveu a carta, que também viralizou. “Sério, seja menos. ( )
Rodrigo, pare. Você está me atrapalhando”, escreveu no Facebook, em tom bem humorado.

A apresentadora Sonia Abrão
alfinetou novamente a cantora
Anitta, desta vez, em entrevista ao Ritmo Brasil, da RedeTV!.
“Ela tropeça na própria personalidade. Acho que, como pessoa, Anitta tem a profundidade
de um pires. Ela não amadurece, não desenvolve, não tem
uma visão mais ampla das
coisas”, afirmou.
Ela ainda ressaltou que não
pretende se dar bem com a
funkeira após críticas recebidas por meio do Twitter.
“Fica por conta da justiça divina, não quero saber de papo.
Deixa ela falar, porque não dá
nem para me preocupar. As
coisas que ela fala são rasas
demais, às vezes são até demonstração de falha de caráter. Quero distância”. O programa vai ao ar no próximo
hoje, às 18h30, na RedeTV!.

Beyoncé publica primeira foto dos gêmeos

Beyoncé publicou no Instagram, na madrugada desta sexta-feira,
14, a primeira foto dos gêmeos Rumi e Sir Carter.
Os nomes já haviam sido revelados por fontes da cantora, mas
agora estão confirmados. Na legenda, Beyoncé escreveu que eles
completam um mês de vida. Inicialmente, o nascimento dos bebês
havia sido anunciado no dia 18 de junho. Com mais de 4 milhões
de curtidas em cinco horas, a foto tem potencial para ultrapassar o
recorde de likes no Instagram, que atualmente é da própria cantora.

Nomes

Após Beyoncé publicar a primeira foto dos gêmeos, os fãs começaram a levantar teorias sobre a forma como ela escreveu
o nome dos dois na publicação. Ao escrever “Sir Carter and
Rumi”, as pessoas se perguntaram por que só o nome do menino veio acompanhado pelo sobrenome Carter, de Jay-Z. Uma
possibilidade é que ele deverá ser chamado sempre pelo nome
e sobrenome: Sir Carter. Outra, é que o nome dele seria composto. Neste caso, o nome completo teria Carter duas vezes.

O dia será produtivo para quem trabalha em equipe – compartilhe ideias
e informações. Pode pintar uma boa
oportunidade de promoção e você vai
lutar com unhas e dentes pelo que
quer. No amor, boas vibrações. Cor:
azul-vivo.

Os astros deixarão seu signo mais
prestativo no serviço. Ajude os colegas no que puder, mas sem deixar as
suas obrigações de lado, ok? Assuntos de casa também terão prioridade.
Sua relação amorosa estará em ótima fase. Cor: verde.

Ótimo astral para viajar e respirar
novos ares. Quem trabalha vai se
esforçar para se aperfeiçoar no que
faz. No amor, se seu coração está
desocupado, vá a lugares diferentes
e conheça gente nova. Pode pintar
uma paixão. Cor: laranja.

Você vai querer organizar melhor o
seu dia a dia. Termine tarefas pendentes, arrume a papelada e descarte coisas que você não usa mais. No
relacionamento amoroso, Invista na
sedução e quebre a rotina no sexo.
Cor: bege.

A Lua vai estimular a comunicação
e a criatividade, sinal de que você
vai se dar bem em tudo que exija
diálogo e negociação. A paquera
promete bons momentos, com um
papo solto e muita empolgação. Cor:
verde-claro.

Atenção: algumas mudanças que
acontecer no trabalho podem causar insegurança. A dica é transformar desafios em oportunidades de
crescimento. No amor, seu poder de
sedução em alta: apimente a intimidade! Cor: creme.

A Lua no seu paraíso astral vai trazer sorte, entusiasmo, boa energia e
fará tudo parecer mais fácil. No emprego, o conselho dos astros é para
trabalhar em equipe. No amor, companheirismo total e intimidade quente. Cor: azul-marinho.

Hoje, terá que controlar os gastos.
Para quem trabalha, pode ser um dia
lucrativo: confie no seu tino para ganhar dinheiro. Seu apego pela família
deve aumentar à noite. No amor, conquista e romance estão favorecidos.
Cor: preto.

A Lua pode deixar o seu humor muito instável hoje, por isso, procure
controlar suas reações. Na conquista, a beleza e o bom papo contarão
muitos pontos para você. Na relação
amorosa, o diálogo também vai estimular a união. Cor: rosa.

Vai se preocupar mais com sua aparência e reputação. No emprego, fique de olho vivo nas oportunidades
e, se surgir uma vaga melhor, batalhe
por ela sem medo. Se você já tem
seu par, é hora de reforçar a confiança. Cor: amarelo.

Você pode precisar de mais silêncio
e concentração para cumprir suas
obrigações e tarefas. Sua criatividade estará a seu favor e pode ter ideias
inspiradoras para ganhar dinheiro. A
dois, insegurança pode gerar ciúme:
converse. Cor: branco.

O céu irá estimular a cooperação e
você deve buscar aliados para atingir
seus objetivos. Boa fase para encontrar amigos e conhecer gente nova.
Na união, evite ciúme e cobranças
para não estragar o clima. Cor: verde-escuro.

“No amor não existe ‘tu’ nem ‘eu’.”
(Krishnamurti)

