Delícia Cremosa
segunda pra terça, e contou com a
presença da cantora, que cortou o

Famosos

laço para a abertura da loja. A

Lady Gaga inaugura loja

deixou um andar inteiro só para o

Barney’s, que tem cinco andares,

incrível só de presentes de

“Gaga’s Workshop”. A decoração

Natal!

lembra uma fábrica de brinquedos, e
conta com um trem gigante e uma
boneca da cantora.

Futebol
Corinthians

A cantora lançou junto com a
Barney’s uma linha de acessórios,
doces, roupas e muito mais! Já
pensou ter uma loja de Natal só de
produtos da Lady Gaga, cheia de

Tite disse que Alex tinha potencial
para ser o craque do Corinthians no

coisinhas fofas pra você comprar, e

Brasileiro.

com uma decoração incrível? Saiba

O treinador reiterou que não é

que um lugar exatamente assim
acaba de inaugurar em Nova York!
O

“Gaga’s

parceria

Workshop”
entre

a

é

uma

loja

de

departamento Barney’s e a cantora,
e foi criado especialmente para as
festas de fim de ano. Todos os
produtos da coleção foram criados
por Lady Gaga e seu stylist, Nicola
Formichetti.

A

inauguração

espaço aconteceu na noite de

do

necessário

ter

um

jogador

diferenciado para um grupo ser
competitivo,

mas

desempenho

do

lamentou
meia

o

Alex,

contratado junto ao futebol russo
em maio.

Delícia Cremosa
santista, patrocinadores agora têm

Palmeiras
Após demissões, Palmeiras treina na
Academia de Futebol. O clima foi
tenso na Academia de Futebol nesta
terça-feira, após a demissão de sete
funcionários

do

quadro

administrativo do Palmeiras.

2014.

São Paulo
Em manhã de muitas broncas, Leão
Treinador

'Fico' de Neymar aumenta assédio
empresas

santista.

sabendo que ele ficará no Brasil até

faz experiências em coletivo no CT.

Santos
de

segurança para contratar o jogador

sobre

Segundo

o

craque

presidente

Editoras: Carolina C. Victória e Barbara T.

coloca

João

Filipe,

Wellington e Denilson no início e
depois testa Jean e Marlos na
equipe. Desempenho do time não
agrada o treinador.

