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Acusado de estelionato, 
Eduardo Costa tem mansão 
bloqueada pela Justiça

A
cusado de este-
lionato, o cantor 
Eduardo Costa, 
40, teve a man-
são onde reside, 
em Belo Horizon-

te, bloqueada pela justiça. O casal 
que negociou o imóvel com Costa 
é quem move a ação, alegando ter 
levado prejuízo financeiro na tran-
sação, segundo o R7.

A mansão do cantor é avaliada em 

R$ 9 milhões e foi trocada por um 
imóvel que Costa mantinha em Ca-
pitólio, Minas Gerais. Entretanto, a 
casa recebida pelo casal está com 
dois processos para demolição par-
cial, um movido pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e outro pela Fur-
nas Centrais Elétricas S.A.

Parte da mansão de Capitólio foi 
construída em Área de Preserva-
ção Permanente (APP) e, no ca-
so da ação de Furnas, a Justiça 

já teria determinado a demolição. 
Portanto, o imóvel passa a valer 
menos do que o combinado na ne-
gociação. 

De acordo com a reportagem, o 
imóvel que foi de Costa passou a 
funcionar como um resort, que se-
ria a única fonte de renda do casal. 
Na justiça, eles estariam pedindo 
indenização por danos materiais 
no valor de R$ 8,1 milhões mais R$ 
1 milhão de danos morais, além de 

uma multa de R$ 900 mil por des-
cumprimento contratual, segun-
do o R7.

O processo não tem data para ser 
julgado. A reportagem tentou con-
tato com o advogado do casal e com 
a assessoria do cantor, mas não ob-
teve resposta até esta data. O blo-
queio impede o sertanejo de tomar 
qualquer ação sob a propriedade, 
que fica localizada na Pampulha, em 
Belo Horizonte. 

Cantor Eduardo Costa teve mansão de R$ 9 milhões bloqueada pela Justiça

Atendimento
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Após acusar ex de 
agressão, Glamour Garcia 
faz boletim de ocorrência

G
lamour Garcia, que 
ficou famosa dando 
vida a personagem 
Britney na novela 
‘A Dona do Peda-
ço‘, fez um boletim 

de ocorrência contra o ex-namora-
do, Gustavo Dagnese. No último sá-

bado, 11, nos Stories, do Instagram, 
ela afirmou ter sido agredida por ele.

A atriz se manifestou por meio de 
sua assessoria, que revelou também 
que Glamour tem uma medida pro-
tetiva contra o ex. “Ela está muito 
abalada e triste, porque ela gostava 
muito dele. Ela foi fazer o boletim de 

ocorrência por lesão corporal e exis-
te a medida protetiva pela Lei Ma-
ria da Penha. Ele não pode se apro-
ximar dela”, diz a assessoria.

De acordo com informações da 
Quem, nas redes sociais, ela chegou 
a falar sobre a agressão, mas apa-
gou os vídeos em seguida. “Só por-

que eu queria usar um vestido e ele 
queria que eu colocasse um biquí-
ni e arrebentei esse colarzinho de-
le de R$ 1. Me espancou de novo e 
saiu fugido, querendo levar até mi-
nhas coisas”, afirmou. Ela ainda dis-
se que iria fazer boletim de ocorrên-
cia contra o ex.

Glamour Garcia ficou famosa dando vida a personagem Britney na novela ‘A Dona do Pedaço‘
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Carlos Alberto de 
Nóbrega é internado com
infecção intestinal por 
ingerir iogurte vencido
C

arlos Alberto de Nó-
brega, 83, está inter-
nado no Hospital Sí-
rio-Libanês, em São 
Paulo para tratar de 
uma infecção gene-

ralizada. Por meio e vídeos publica-
dos no Stories de seu Instagram nes-
te domingo, 12, o apresentador do 
SBT contou ter passado mal após ter 
ingerido um iogurte, cuja data de va-
lidade estava vencida.

“Hoje o assunto é sério. Estou in-
ternado aqui no hospital Sírio por 
uma infecção generalizada causa-
da por uma infecção intestinal, por-
que eu tomei na quarta-feira, 8, um 
iogurte e não reparei na validade. 
Isso é uma coisa muito séria. Vo-
cê tem que fazer o que eu não fiz. 
Quando for comprar qualquer pro-
duto, veja a validade. Porque às ve-
zes você pode perder a tua vida por 
causa de uma besteira, de uma ir-
responsabilidade de comerciantes 
que não se preocupam com as pes-
soas, com seus semelhantes”, dis-
se Nóbrega.

Em seguida, o humorista, de forma 
descontraída, tranquilizou seus se-
guidores dizendo que estava bem e 

alertando-os para não acreditarem 
em fofocas. “Levei um susto mui-
to grande. Vou ficar internado al-

guns dias aqui. E a partir de ago-
ra, certamente, vou ver validade até 
na minha mulher, coitada, que está 

pagando por isso. Tomem cuidado, 
gente. E o que sair aí é fofoca, eu es-
tou bem, graças a Deus.”

Carlos Alberto 
de Nóbrega, 83, 
está internado 

no Hospital Sírio-
Libanês, em São 

Paulo para tratar 
de uma infecção 

generalizada
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horóscopo
Áries
Boas notícias de trabalho. 
A rotina ficará mais gosto-

sa com novas atividades. Perspecti-
vas positivas de crescimento profis-
sional e financeiro trarão otimismo. 
Bom período para decidir o futuro e 
assumir posição de maior poder. Por-
tas se abrirão na carreira. Fique de 
olho nas oportunidades de expan-
são. Viagens curtas, academia e pro-
gramas culturais aliviarão tensões.

Touro
Lindo momento para por 
filosofias em prática e con-

cretizar planos. Você poderá fazer uma 
verdadeira revolução no projeto de 
vida e elevar os padrões. A semana 
trará soluções criativas, proximida-
de com os filhos e novas amizades. 
Encontros alegres num ambiente di-
ferente animarão a vida social. Fase 
de conquistar mais prestígio e proje-
ção. Paixão e prazer em alta!

Gêmeos 
Semana gostosa para cur-
tir a família, ficar mais tem-

po em casa e cuidar das necessidades 
pessoais. Vários planetas incentiva-
rão estilo de vida diferente. Aposte nu-
ma rotina mais simples e conquiste a 
desejada liberdade. Fazer suas coisas 
sem interferências dará enorme pra-
zer. Evite conflitos nos relacionamen-
tos com leveza e atitudes carinhosas. 
Fase aberta à mudanças.

CânCer
Fortaleça um vínculo es-
pecial nesta semana e 

inicie atividades. A partir de hoje, 
Vênus em harmonia com seu signo 
favorecerá viagens a dois, abertura 
social, estudos, associações e casa-
mento. Bom período para comparti-
lhar conhecimentos na rede e brilhar 
publicamente. O que você começar 
neste momento trará benefícios pa-
ra diversos setores da vida.

Leão
Aproveite a semana pa-
ra se organizar no traba-

lho e nas finanças. Surgirão projetos 
que demandarão investimentos. Bom 
período para fazer consertos na ca-
sa, renovar estruturas e ajustar a ro-
tina. Resolva pendências e otimize 
seu tempo. Valerá cuidar da saúde, 
ir ao dentista e fazer exercícios físi-
cos com disciplina. Pequenas mu-
danças trarão grandes resultados.

VirGem
A partir de hoje, Vênus fa-
vorecerá o casamento. Se 

estiver só, nova relação amorosa po-
derá começar de maneira inesperada 
e provocar uma verdadeira revolução 
em sua vida. Paixão, prazer, viagens 
e novo começo na vida familiar darão 
sabor intenso à vida. Aproveite o dia 
para se cuidar com carinho, fortale-
cer a imagem e a autoestima. Sema-
na de grandes conquistas!

Libra 
Novidades no ambiente 
de trabalho e rotina agra-

dável motivarão a semana que tam-
bém trará busca por maior equilíbrio 
e conforto. Bons resultados depende-
rão de atitude nas relações e agilida-
de nas comunicações. Atualize infor-
mações, compartilhe conhecimentos, 
invista nos estudos e fortaleça par-
cerias. Entendimento com a família 
trará segurança. Sintonia no amor.

esCorpião
Coloque a conversa em 
dia com amigos, participe 

de eventos e intensifique atividades 
de grupo nesta semana. As comuni-
cações estarão abertas. Talvez preci-
se por a documentação em ordem e 
resolver dúvidas sobre investimen-
tos. Aproveite também para elabo-
rar e firmar contratos que garantam 
bom retorno financeiro no trabalho. 
Surpresa gostosa num reencontro.

saGiTÁrio
Garra, coragem, ousadia e 
poder de decisão não fal-

tarão, com Marte em seu signo que 
anuncia conquistas e vitórias nes-
ta semana. Soluções virão de manei-
ra inesperada. Fique de olho numa 
oportunidade de trabalho que poderá 
surgir num encontro casual. Hora de 
inovar sua atuação e estabilizar as fi-
nanças. Conte com poder de negocia-
ção e alongue prazo de um contrato.

CapriCórnio
Vênus adocicará as pala-
vras a partir de hoje. Bom 

para falar de amor e sonhos. Acordos 
e transações comerciais serão realiza-
dos com maior facilidade nesta sema-
na. Uma viagem poderá ser decidida 
de última hora. Hora de se aventurar 
em novas experiências e expandir o 
projeto de vida. Muitos planetas em 
seu signo anunciam mudanças gran-
des pela frente.

aquÁrio
Compras serão irresis-
tíveis nesta semana. In-

vestimentos na casa, ou renovação 
do guarda-roupas, trarão gastos im-
previstos. Fique de olho também nu-
ma oportunidade imobiliária que po-
derá surgir de repente, se pretende 
implantar novo estilo de vida. Bom 
momento para administrar o patrimô-
nio e posses com mais positividade 
e garantir segurança para o futuro.

peixes
A semana começará com 
força total no amor. A par-

tir de hoje, Vênus em seu signo e Lua 
na área afetiva trarão mais satisfação 
e prazer na vida íntima. Conte com 
muita sensualidade, brilho e poder de 
atração. Cuidados de beleza e looks 
originais destacarão a beleza natu-
ral. Revele encantos e surpreenda! 
Decisões sobre o futuro. Mudanças 
no ambiente social.



TERÇA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2020  |  Extra Mais | B5

maLhação
Terça-feira, 17h30

Madureira gosta da presença de Lígia. Filipe pe-
de que Rita o perdoe. Anjinha fica constrangida 
ao encontrar Tatoo. Carla se surpreende ao en-
contrar Lígia. Filipe e Rita se beijam, e ele afir-
ma que terminará o namoro com Leila. Madurei-
ra convida Lígia para dançar. Rui vê Filipe com 
Rita e pressiona Leila. Ramila desconfia da rela-
ção entre Jaqueline e Celso. Madureira declara 
seu interesse por Lígia, e os dois se beijam. Thia-
go se incomoda com a proximidade de Jaqueli-
ne e Celso. Leila flagra Filipe com Rita. Filipe ter-
mina o namoro com Leila. Vânia e César dançam 
juntos. Rui afirma a Leila que agirá contra Filipe.

bom suCesso
Terça-feira, 19h15

Paloma vê Pessanha fugindo e tenta alcançá-lo. 
Marcos segue Pessanha. Léo informa que Ra-
mon está fora de perigo. Pessanha avisa a Dio-
go que está sendo perseguido, e o advogado pe-
de que ele se afaste. Marcos revela a Paloma os 
planos de Diogo contra ela. Alberto recomenda 
que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana 
fica furiosa ao flagrar Diogo com Gisele e ouve 
quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Éramos seis 
Terça-feira, 18h00

Felício garante a Marcelo que contará a verdade 
para Isabel. Lúcio beija Isabel. Julinho questiona 
Assad sobre a loja no Rio de Janeiro. Zeca volta 
para Itapetininga. Genu reclama da falta de di-
nheiro. Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocu-
pa por Alfredo continuar pegando as peças rou-
badas de Osório. Adelaide discute com Emília 
por causa de Justina. Assad promove Almeida 
para convencê-lo a ficar. Carlos fica desconfor-
tável por encontrar Alfredo e Adelaide no cine-
ma. Olga se anima com a volta de Zeca. Adelai-
de fica abalada com um comentário de Alfredo. 
Felício revela a Isabel que é casado. Alfredo se 
insinua para Inês.

as aVenTuras De poLiana 
Terça-feira, 20h30

Roger leva Verônica ao terreno que ele escolheu pa-
ra construir a sede o CLP, mas ela não gosta. Polia-
na tenta animar Luisa. Luigi finalmente se declara 
para Yasmin. Mirela faz uma limpa em seu armá-
rio e decide doar boa parte de suas roupas. João 
tenta evitar uma conversa entre Marcelo e Bento 
e os dois estranham o comportamento do menino. 
Glória vai à casa de Pendleton para conversar com 
Luisa. Filipa não aprova o namoro de Yasmin e Lui-
gi. Disfarçada, Sophie vai ao orfanato em busca de 
mais informações sobre os pais de Ester. Glória pe-
de para Pendleton dar a guarda de Poliana para Lui-
sa. Waldisney vai à casa de Branca para pedir Nan-
ci em casamento.

amor sem iGuaL
Terça-feira, 20h50

Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes. 
Olympia obriga Donatella a ir para o quarto com To-
bias. Antônio Júnior fica com pena de Cindy. Pedro 
conversa com Oxente sobre Fernanda. Maria Antônia 
recebe conselhos em suas redes sociais. Miguel fala de 
amor com Poderosa e ela se irrita. Geovani e Bento tro-
cam provocações. Carmem começa a se entender com 
Norma. Tobias lamenta seu desempenho com Dona-
tella e ela o humilha. Miguel apresenta seu novo fun-
cionário, Juliano. Poderosa estranha a maneira gentil 
como Maria Antônia está lhe tratando. Oxente se pre-
ocupa com Antônio Júnior ao vê-lo dormindo até tar-
de. Carmem se recusa a emprestar dinheiro para Nor-
ma ajudar Fernanda. 

amor De mãe
Terça-feira, 21h00

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mu-
lher. Vitória sugere que Álvaro se responsabilize pe-
la escola de Camila. Álvaro convida Lídia para orga-
nizar o jantar para os acionistas da PWA. Vinícius 
arma com Amanda para sabotar o jantar. Marina 
aceita integrar o grupo de Amanda. Magno vê quan-
do Gilberto fala com a enfermeira Tânia e pede ajuda 
a Betina para investigar os dois. Durval e Natália fi-
cam juntos. Érica desmascara Carlinhos para Ryan. 
Miranda exige que Matias lhe conte a verdade sobre 
Jane. Thelma confidencia a Durval que furou os pre-
servativos de Danilo. Betina ajuda Lurdes a encon-
trar o endereço de Tânia. Camila recusa a proposta 
de Vitória e afirma que lutará pela escola pública. 

resumo de novelas
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imóveis

Vende-se rancho de frente para rio
imóvel com 2 quartos com suíte, sala grande, cozinha grande, lavanderia, quiosque de 60 mts (tudo 
com madeiramento tratado), 2 banheiros externos próximos ao quiosque e dispensa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômodos externos). Valor: r$ 300.000,00 (aceito troca em 50% do valor - Consultar). in-
teressados ligar (17) 99715-4897.

anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para: (17) 99715-4897 

VenDe-se Casa
Casa em Fernandópolis localizada 
na Rua Bahia, 196, com 3 quartos, 
2 banheiros, 2 salas, cozinha, co-
pa, área de serviço e garagem pa-
ra 2 carros. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Casa
Casa em Fernandópolis na Rua Her-
minio Antoniolli, 66, Parque Paulis-
tano, com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Terre-
no grande que dá para fazer outra 
casa. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Casa
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, Jardim Pau-
listano, com 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Terreno grande que 
dá para fazer uma edicula. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 99715-
4897.
----------------------------------------
VenDe-se ChÁCara
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em 
torno de 6 lotes. Área com 2 casas, 
sendo que a maior tem 2 quartos, 

sala, banheiro, cozinha e alpendre. 
Vai ser asfaltada a rua, com água, 
esgoto e luz. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
neGóCio De oCasião
Vende-se área de 2.400 metros qua-
drados no perímetro urbano escritu-
rada. Interessados ligar (17) 99715-
4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno
Vende-se terreno na Avenida Verg-
naud Mendes Caetano, no centro - 
Ótimo preço. Interessados ligar (17) 
99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Área
Vende-se área de 1.800 metros qua-
drados com escritura na área urba-
na de Fernandópolis. Interessados 
ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
VenDe-se ou TroCa-se Casa
Vende-se ou troca-se casa no Jar-
dim Santa Filomena, com suíte com 
guarda roupa embutido, 2 quar-
tos, sala, copa, cozinha toda pla-
nejada, banheiro, lavanderia, área 
com churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada com 

cerca elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno
Vende-se terreno no Parque Gra-
madão com 690 metros quadra-
dos, quitado. Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno 
Terreno quitado em Santa Alberti-
na, no Jardim Itália, anexo à Prai-
nha, com área de 269,14 m2, ide-
al para área de lazer. R$ 42.000,00. 
Interessados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno 
Terreno quitado em Ouroeste, 
no Jardim São Lourenço VI, com 
200,33 m2 (ideal para Minha Ca-
sa, Minha Vida). R$ 25.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terrenos
2 terrenos quitados e vizinhos em 
Ouroeste, com 365,76 m2 e 371,90 
m2, respectivamente, no Jardim 
São Lourenço VI. R$ 50.000,00 ca-

da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno
Terreno em Valentim Gentil com 
1.550 m2 de área, contendo dois 
galpões para indústria, com área 
coberta total de 700 m2, alugados 
por R$ 2.100,00 por mês, no Dis-
trito Industrial (área urbana). R$ 
500.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terrenos
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Montebe-
lo, primeira quadra, defronte a 
Choplândia, cada um com área de  
970,29 m2. R$ 230.000,00 cada. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VenDe-se Terreno
Terreno em Cosmorama, no Jar-
dim Progresso, de esquina, com 
292,38 m2 (possibilidade de des-
membrar e fazer dois lotes com 
tamanho para Minha Casa, Mi-
nha Vida). R$ 45.000,00. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897. 


