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A casa caiu

LLCampeão do Big Brother Brasil 7, Diego Alemão

foi indiciado, ontem, pela Polícia Civil do Paraná,
e vai responder pelos crimes de lesão corporal,
ameaça, desacato e embriaguez ao volante. O inquérito foi aberto após o empresário, de 39 anos,
se envolver num acidente, em Curitiba, em 18 de
abril. Na ocasião, Alemão pagou fiança no valor
de R$ 7 mil e foi solto. Segundo o boletim de ocorrência, o carro do ex-BBB se chocou com o de Fábio
Reis Rosário, motorista de aplicativo. Quando os
agentes chegaram ao local, Alemão se recusou a
fazer o teste do bafômetro e ainda deu um soco no
motorista, além de desacatar os policias. Diego os
teria ameaçado, segundo o BO. “Sou famoso, sou
influente, seus policiais de m..., eu sei bem a raça
à qual vocês pertencem”. A defesa de Alemão diz
que tem amplas e vastas provas da inocência de
Diego de todos os crimes a ele imputados.

Que fofura!
Sabrina Sato estourou
o fofurômetro do Instagram ao mostrar, ontem, um vídeo da vaidosa Zoe, de 1 ano de 5
meses. Na gravação, a
pequena aparece com
rostinho todo sujo de
batom. “Filha, o que
você fez? Volta aqui”,
dizia a Japa, enquanto
Zoe saía correndo com
o batom na mão.
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Pagode e solidariedade

Um ‘bom dia’
desses, bicho?

Quem disse que não pode
ter festa no início da semana? O Swing e Simpatia está preparando uma live solidária para segunda-feira,
a partir das 21h, no canal
oficial do YouTube do grupo de pagode. Na transmissão, os meninos prometem

recordar grandes sucessos
dos seus 25 anos de carreira
e, claro, colocar todo mundo
para sambar. As arrecadações da live serão destinadas
ao abrigo e lar Esperança do
Idoso e à Fundação Assistencial Santa Bárbara, ambas
em Nova Iguaçu. Anota aí!
Divulgação
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Lexa e MC Guimê comemoraram, ontem, dois anos de
casados, com muitas surpresas
e juras de amor. Logo pela manhã, a cantora foi surpreendida com diversos presentes
do amado, ainda na cama.
No Instagram, Lexa mostrou
que eles celebraram as bodas
de algodão. “Surpresa que o
maridão fez pra mim!”, escreveu ela. Na imagem, a canto-
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ra aparece com uma cesta de
café da manhã, com direito a
champanhe, um bolo e diversos balões em formato de coração. Aprendam, meninos! A
cantora também relembrou
um vídeo do casamento e escreveu uma declaração para o
marido: “Cresci tanto ao seu
lado, eu tenho um amor tão
grande por você! Esse dia foi
inexplicável.”

Soltou o verbo
O tempo está passando tão rápido, que você
piscou e Maisa Silva completou 18 anos. Para celebrar a chegada da maioridade, a apresentadora
cumpriu uma promessa
que havia feito a seus seguidores: postar seu primeiro palavrão. “F***-SE
CARA***O. 18 P*RRA!
Que alívio. Me dêem um
desconto”, pediu. Mais
tarde ele fez uma live para comemorar.
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