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LLRafaella Santos confirmou o fim do seu relaciona-

mento com o jogador Gabigol através do Instagram
Stories, ontem. A irmã de Neymar destacou que os
dois não estão mais juntos há um mês e pediu para
que os internautas parem de marcá-la nas publicações que envolvem o craque. “Já faz um mês que não
estou mais com o Gabriel. Então, parem de me associar a ele, parem de me marcar nas coisas que têm
ele porque eu não tenho nada a ver. Independente disso, acima de tudo isso, meu carinho e respeito
por ele continua. Espero que ele seja feliz como eu
tenho certeza que ele deseja isso por mim. É uma situação chata e delicada, mas que precisava vir aqui
explicar para vocês”, disse Rafaella em uma série de
vídeos. Gabigol não se pronunciou sobre o assunto,
mas deixou de seguir Rafaella no Instagram e apagou as fotos com ela da rede social.

Quartinho de bebê no apê
De férias em Goiás, Graciele
Lacerda bateu um papo com
os fãs no Instagram e revelou
que seu novo apartamento
com Zezé Di Camargo já tem
um quartinho de bebê, que
eles ainda planejam ter. “A
gente vai mudar para o apartamento porque a casa é muito grande para a gente. O Igor
(filho de Zezé) e a Amabylle
(nora de Zezé) moram com a
gente, mas estão indo para o
apartamento dele. Daí, a casa
vai ficar só para mim e para o
Zezé. Então, vamos nos mudar
para um apartamento, que
não é tão pequeno, é uma cobertura triplex. Para eu cuidar
e curtir vai ser melhor. Quando
tiver hóspede, a gente tem um
flat em frente ao nosso apartamento. É só atravessar a pé,
dormir lá e passar o dia com a
gente. A gente teve que aumentar os quartos (no apartamento) para ficar melhor. No
nosso apartamento, ficou só o
quartinho de bebê”, contou a
noiva do cantor.
LL

AgNews

‘Parem de me associar a ele’

ARRASOU!
LLRainha de Bateria da
União da Ilha, Gracyanne Barbosa marcou
presença no ensaio de
rua da escola, na noite de quarta-feira. De
shortinho e top, a atriz
esbanjou boa forma e
também mostrou muito samba no pé.

‘Estamos nos conhecendo’
Sheila Mello, de 41 anos, tem um novo amor. O eleito é o
tenista João Souza, mais conhecido como Feijão, de 31. A
ex-dançarina do É o Tchan confirmou ao colunista Leo Dias,
do site Uol, que está vivendo um affair com o atleta. “Não é
namoro, estamos nos conhecendo”, disse a loura, que está
separada do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, desde
2018. Os dois foram casados durante oito anos.

LL

‘Muito careca
me dando mole’
Letícia Lima contou que está recebendo cantadas de carecas após uma cena de Amor
de Mãe em que sua personagem, Estela, lambia a cabeça
de Álvaro, vivido por Irandhir
Santos. “Vou ter que começar
a pegar gente careca porque
tem muito careca me dando
mole no Instagram. Dá para causar até um orgasmo”,
brincou a atriz. Letícia ainda
perguntou: “Irandhir, lambida na careca é gostoso?”. O
ator respondeu: “É gostoso,
é sensual, é unânime”.
LL

Sexy!
De peruca curtinha,
Aline Riscado posou
bem sensual e com um
look carnavalesco para
as lentes do fotógrafo
Sergio Baia. De shortinho e top brilhante, a
Rainha de Bateria da
Vila Isabel ostentou o
corpão no ensaio.
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