26

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 13/8/2019

COLUNA

BABADO
Isabelle Rosa isabelle.rosa@meiahora.com

reprodução do instagram

Jose Humberto / AgNews

‘Minha nova
melhor amiga’

LLAnitta fez uma parceria musical com o

Novo casal
LLÉ oficial! Pocah e Ronan Souza, ex-namorado de Anitta, estão
namorando. A confirmação do romance
aconteceu nos comentários de uma publicação da funkeira, domingo, em que ela mostrava
seu look para um show.
“Minha”, comentou Ronan. “Sua”, respondeu
Pocah, com um coraçãozinho. Os internautas,
claro, foram à loucura
com esses comentários.

cantor e produtor musical norte-americano William James Adams, o Will.i.am,
do Black Eyed Peas. No Instagram, o rapper falou sobre o encontro com a Poderosa e teceu vários elogios. “O verão de 2019 é algo de que sempre me
lembrarei — viajando pela Europa com
meus melhores amigos do BEP — e agora Black Eyed Peas criando algo tão especial com minha nova melhor amiga
pra sempre, Anitta. Mal posso esperar
pelo mundo para ver o que criamos?
Obrigado, Anitta”, escreveu o músico.
Em outro momento, ele comentou: “Eu
amo trabalhar com Anitta... Eu não posso esperar que as pessoas vejam o que
criamos hoje...”, postou.
Globo/Estevam Avellar

Henri revela
jejum de sexo
Ao site Hugo Gloss, Henri Castelli
contou que passou três meses sem
transar com ninguém. “Queira ou
não queira, o sexo é uma troca de
energia muito grande. Mas não é
nada radical. Esses três meses acabaram acontecendo, não foi nada programado do tipo ‘você tem
que ficar três meses’, foi coincidência. Fui ficando até sentir que eu estava bem. Tava de boa, poderia ter
sido dez dias. Uma vez por ano eu
faço sempre. E geralmente dura
no máximo 20 dias”, contou o ator,
que continuou: “Esse de três meses foi uma exceção. Não tava sentindo necessidade de nada. Mas aí
esses vinte dias são muito bons pra
mim. Leio pra caramba, é um momento que me conecto comigo”.

LL

‘Mais desgaste mental, físico, emocional’
Gustavo Corrêa, cunhado de
Ana Hickmann, será julgado
em segunda instância, dia 10
de setembro, da acusação de
homicídio doloso, quando
há intenção de matar, contra
Rodrigo Augusto de Pádua.
“De novo, terei que provar
o óbvio, agora para três de-

LL

sembargadores no TJ (Tribunal de Justiça). Mais desgaste mental, físico, emocional e
financeiro para mim e meus
familiares. Digo isso desde o
dia do fato: faria tudo de novo, pois quando não se tem
opção não se pode fazer diferente”, afirmou Gustavo, réu

no processo sobre a morte de
Rodrigo, que invadiu um hotel em Belo Horizonte e fez
a apresentadora de refém,
em 2016. Na ocasião, Gustavo reagiu após o invasor atirar
contra sua mulher, Giovana
Oliveira, assessora de Ana. Rodrigo foi morto com três tiros.
reprodução de vídeo

A Ferrari e o jatinho de Luan
Em entrevista ao canal do
Youtube de Matheus Mazzafera, Luan Santana revelou
as coisas valiosas que já comprou. “Comprei uma Ferrari.
Sou muito pirado em carro,
ainda”, disse ele, que vendeu
o veículo. O sertanejo ainda

LL

falou sobre seu jatinho, avaliado em mais de R$ 4 milhões.
“Mas é pra trabalhar. Usei pra
passear uma vez só, pra ir pra
Fernando de Noronha”, afirmou o cantor, que confessou
não ouvir funk. “Mas respeito muito, acho muito massa.”

