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GOIS DE PAPEL

A coluna de hoje

A força da TV

Em apenas três dias, o número de denúncias de tráfico de mulheres ao “Ligue 180”, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, do governo federal, foi igual ao de 2012
inteiro.
Foram 57 de domingo até ontem.

É que...

A enxurrada de telefonemas veio depois que o “Fantástico”, da TV Globo, revelou a
libertação de umas mulheres exploradas por uma quadrilha na Espanha.
A denúncia foi feita por uma mãe que reconheceu na novela “Salve Jorge”, de Glória Perez, o

drama da filha confinada em Salamanca.

Um milhão de amigos

A página de Chico Buarque no Facebook já tem cerca de 930 mil fãs. A cada dia
recebe mais três mil.
Em menos de um mês, deverá ultrapassar a barreira do milhão.

Sobrou para Esteves

A juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, do Rio, acusou o Banco BTG Pactual, de
André Esteves, de se esquivar de cumprir ordem judicial que determinava o pagamento
de R$ 3 milhões ao advogado João Maurício de Araújo Pinho.
A juíza penhorou os ativos financeiros dos administradores.

Jurada de morte

A chefe da Polícia Civil do Rio, Martha Rocha, vai incluir no programa de proteção a
testemunhas a advogada Ana Cláudia Abreu Lourenço.
Ana deixou a defesa dos PMs e passou a ser testemunha de acusação de policiais

condenados pela morte da juíza Patrícia Acioli.

Fafá na Sapucaí

Fafá de Belém fará parte da Comissão de Frente da Imperatriz que celebrará o Pará,
terra da cantora.

Calma, gente

Um debate toma conta das redes sociais ligadas aos grupos LGBT.
Na sexta-feira, dia 1º, seguranças do baile de formatura dos alunos de Relações

Internacionais da PUC de Minas Gerais barraram um convidado porque ele estava usando...

saia.

Segue...

Não adiantaram os argumentos de que o rapaz estava muito mais elegante que outros
homens vestidos de jeans e que até estilistas, como Marc Jacobs, da Louis Vuitton,
usam saia.
Para o cerimonial da festa mineira, homem só de calça. 

Ah, bom!

Leiloeiro condenado

Ancelmo Gois -
O Globo

Curtir

14.794 pessoas curtiram Ancelmo

Gois - O Globo.
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