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Término pelo telefone

LLParece que o fim do namoro de Fernando Zor e

Maiara, da dupla com Maraísa, não foi nada amigável. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele terminou o relacionamento por telefone. No dia do aniversário das irmãs gêmeas,
na terça-feira, Maiara recebeu uma ligação de
Fernando, que pediu um tempo. Segundo a colunista, o cantor deixou claro para os mais próximos que se sentia mais aliviado do que triste com
o ponto final no romance. O baque com o término fez Maiara apagar todas as fotos das suas redes
sociais. Ela avisou aos fãs que agora vai ficar mais
quietinha no seu canto. Ontem, Fernando postou
no Instagram um vídeo cantando dentro de uma
piscina vazia, cercado de garrafas de cerveja, no
maior estilo sofrência. Amigos famosos do sertanejo e internautas zoaram o cantor.

Namoro
entre
primos

SOLTEIRINHO DA SILVA
Marcos Pasquim voltou para o time dos solteiros. A assessoria de imprensa do ator
confirmou o término do namoro dele com a fisioterapeuta Mariana Brito. O rompimento aconteceu pouco
antes de os dois completarem um ano juntos. O casal
teve uma última conversa na
quarta-feira e decidiu que o
relacionamento não tem
mais volta. “Eles terminaram
de forma amigável e o rompimento é definitivo. O ator
está bem”, informou a nota.
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Deusa

Fora da Globo
O autor Aguinaldo Silva não faz mais parte do quadro de
funcionários da Globo. Após 40 anos, ele não teve seu contrato renovado com a emissora. Tudo indica que o fracasso
de audiência da novela O Sétimo Guardião tenha contribuído para isso. “Sem nova obra prevista, a Globo decidiu
não renovar o contrato com Aguinaldo”, informou a Globo.
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Dado Dolabella está feliz
da vida namorando Marina
Dolabella, sua prima de primeiro grau. Ontem, o ator e
cantor compartilhou diversas fotos no Instagram trocando beijos e abraços com
a loura na noite de Réveillon. Marina é filha de Luiz
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Fernando Dolabella, que
é irmão de Carlos Eduardo
Dolabella, pai do ator. Desde dezembro, os dois têm sido vistos juntos pelas ruas do
Rio de Janeiro, além de sempre trocarem declarações
através dos comentários nas
redes sociais.

Bruna Marqeuzine deixou a galera babando ao
compartilhar fotos de biquíni em seu Instagram,
ontem. A atriz está curtindo dias de férias em
Trancoso, na Bahia, onde passou o Réveillon.
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