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Chef quer união com Gugu reconhecida

Thiago Salvático entrou na Justiça para reconhecimento de relação e partilhas de bens do apresentador
Fotos Reproduções do Instagram

num voo entre Rio e São Paulo, em 2012, e, desde então,
mantiveram contatos íntimos. Além das fotos dos dois
juntos em viagens pela Europa e comprovantes com mais
de 40 destinos, ainda foram
incluídos no processo trechos de várias conversas entre Thiago e Gugu no WhatsApp expondo, por exemplo,
apelidos carinhosos entre os
dois, como “Paxtel” e “Poxinha”. Segundo o processo, o
apresentador e o chef de cozinha decidiram o status de relacionamento em novembro
de 2016, em uma viagem para a Suíça. Thiago ainda alega os que dois teriam contas
bancárias conjuntas, e assumido o compromisso de ficarem juntos e formarem uma
família. O caso corre em si-

O chef de cozinha Thiago Salvático, de 32 anos, entrou na Justiça com um processo de reconhecimento de
união estável com o apresentador Gugu Liberato, morto
em novembro do ano passado, em que também pede direito à partilha dos bens acumulados durante o período
em que, segundo ele, estiveram juntos. O site Notícia da
TV teve acesso à ação protocolada no dia 9 de abril na 9ª
Vara de Família e Sucessões
do Foro Central da Comarca de São Paulo, onde Thiago diz ter se relacionado com
Gugu nos últimos sete anos e
que levaram uma vida conjugal durante três deles. No documento, o chef relata detalhes da relação dos dois que,
segundo ele, se conheceram

Lua de mel na
quarentena
Fátima Bernardes falou
como está lidando com
a quarentena, devido à
pandemia do coronavírus, confinada com o
namorado, o deputado
Túlio Gadêlha. “Estamos
vivendo uma lua de mel
de recém-casados. Não
tivemos nenhum surto”,
afirmou ela, aos risos, na
quarta-feira, em transmissão ao programa
Saia Justa, do GNT. Com
um sorriso no rosto, ela
ainda respondeu: “Estamos tendo uma vida
que ainda não tínhamos
experimentado. Conseguimos negociar com facilidade o que a gente
deseja”, disse.
LL

Secou o tanquinho
LLThammy Miranda publicou uma série de fotos, ontem, no Instagram, para
mostrar a transformação
de seu no corpo após perder peso com o programa

de emagrecimento da coach Mayra Cardi. Segundo
o ator, que recebeu diversos elogios na rede social, a
dieta o fez perder 10 kg em
oito semanas.

gilo e os advogados do rapaz
não quiseram se manifestar.
Já Nelson Wilians, advogado
que representa a viúva Rose
Miriam, se pronunciou através de nota em que entende
que esse é mais um episódio
que expõe a família. “Não tive acesso ao processo, mas,
de antemão, pergunto: o
relacionamento era público, contínuo e com o objetivo de constituir família?
Não é possível sequer saber
se realmente houve um relacionamento, porque não me
consta que Gugu se assumisse homossexual. Admitindose que houve um relacionamento que não de amizade,
o que é questionável, reafirmo, a Justiça tem parâmetros
bem definidos para ponderar
os fatos.”

Sensualizou
na piscina
Ludmilla não cansa de impactar seus
seguidores do Instagram com sua beleza. Desta vez, a funkeira postou fotos
pra lá de sensuais
em sua piscina e ironizou o episódio em
que levou um tombo durante sua live,
na última semana, e
caiu com roupa e tudo na água. “Depois
que eu caí na piscina, nunca mais quis
sair”, escreveu Lud,
como legenda de
uma série de três fotos, em que aparece
de camiseta branca
molhada, sem sutiã.
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