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‘Foi por ela’

fotos reprodução do instagram

Isabelle Rosa isabelle.rosa@meiahora.com

LLDébora Nascimento falou sobre o fim do casa-

mento com José Loreto, em entrevista ao canal de
Thais Fersoza, no Youtube. Eles se separaram em
fevereiro. Segundo a atriz, a filha Bella a ajudou a
superar a separação. “No momento da separação,
a amamentação ainda foi um laço muito forte. Ela
tinha dez meses, dava muito mais de mamar. E a
necessidade que via da gente ter essa simbiose pelo leite, pela amamentação, essa troca, foi o que
me manteve no prumo também. Quando passa
por altos índices de estresse, o leite seca. Era uma
meta que eu tinha de não deixar que isso atingisse minha filha. Podia estar craquelada, mas minha
filha não vai sentir e isso foi o máximo que consegui bloquear. Foi por ela. Me vi forte, mais potente e consciente de mim e dos meus mecanismos”.

‘Bora me dar
trabalho’
Gorete Milagres, conhecida pela personagem Filó, do humorístico do SBT
A Praça É Nossa, pediu trabalho ontem pelo Instagram. “Bora me dar trabalho. Adoro fazer longas,
séries, mas estou louca por
uma novela! Tanta celebridade fazendo novelas!
Sou atriz, gente!”.

LL

Hugo: ‘Momentos difíceis’
À Quem, Hugo Moura admitiu que passou por uma crise no
casamento com Deborah Secco, em 2015. Esse foi o ano em
que os dois se casaram e tiveram a filha, Maria Flor. “Passamos por momentos difíceis. Acredito que casamento é isso:
esse equilíbrio dinâmico de um ajudar o outro na hora que
mais precisamos”, disse ele, que revelou não ter planos de aumentar a família. “Maria às vezes diz que quer (um irmão) e
às vezes diz que não. Agora, não vai acontecer nenhum dos
dois, pois estamos numa fase profissional”.
LL

BabadinhoS
LLCheia de fogo! Luana Piovani confessou que está com
saudade do namorado, o jogador de basquete israelense
Ofek Malka, em conversa com
uma internauta. A usuária do
Instagram comentou estar feliz com a foto que a apresentadora publicou com o amado
e ela respondeu: “Menina, tô
subindo pelas paredes de saudade”, disse Piovani.

Ao canal de Giovanna
Ewbank no Youtube, Bruna Marquezine revelou o
motivo de estar com o cabelo longo. “Estou amando os cabelos novos. É para
um trabalho, obviamente,
não é pra mim”, explicou.
LL

‘Team piranha’ pra sempre
LLCleo falou sobre relacionamentos abusivos e machismo, ontem, no Instagram Stories. “A gente
erra e não nasce desconstruído, infelizmente. Minha desconstrução começou até um pouco tarde.
Foi bem depois dos 30,
nos meus 32 ou 33. O que
é importante é a gente
repensar e ressignificar
as coisas. E assumir para

si mesmo que você fez algo no passado que você
não faria hoje. Que você
era totalmente dominada por opressões sociais e
às vezes alguns relacionamentos que manipulavam
seus sentimentos, sua cabeça e como você se sentia
no mundo. Eu com certeza fui uma dessas mulheres. Mas eu sou ‘team piranha’ para sempre”.

É MUITO
AMOR!
Ludmilla e a namorada, Brunna Gonçalves, se
divertiram em um passeio de safári na África
do Sul, ontem, e compartilharam alguns momentos no Instagram.
O produtor Marcos Vinícius Araújo, que está
viajando com elas, também publicou um clique
muito fofo das duas se
beijando.

LL

Sucesso! O cantor Vitinho está comemorando a
boa fase na carreira. Sua
nova música Sobrenome ,
gravada com Péricles, reuniu mais de um milhão de
visualizações. Já nas plataformas digitais, chegou a
mesma marca de streams.

LL

