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Luana Piovani defendeu Thammy das críticas
sobre o Dia dos Pais.

LL

Geisy falou sobre decepções no sexo ao responder os internautas.

LL

fotos reprodução do instagram

‘A gente não
se separou à toa’
Léo Chaves descartou uma
volta da dupla com Victor
em entrevista ao canal Renato Sertanejeiro no YouTube. “Não, nem tão cedo. Estou muito feliz e ele também
(com as carreiras solos). A gente voltou a alimentar a relação de irmão, isso está maravilhoso”, disse Léo, que explicou
que a relação de irmão se per-
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‘Fiquei
assustada’
É muita beleza!
De biquíni, Grazi
Massafera mostrou
sua boa forma ao posar para uma campanha de moda em uma
cachoeira. A atriz
compartilhou os cliques no Instagram e
ganhou vários elogios
dos internautas.
LL

Babadinho

Grávida do primeiro filho, Talita Younan deu detalhes sobre sua gestação no Instagram Stories
ao responder às perguntas dos fãs. “Foi 100% surpresa. A gente ficou muito
surpreso. A gente falava
em ter neném, mas só daqui a uns anos. Eu tomava
anticoncepcional e foi um
grande susto”, afirmou
ela, ao ser questionada se
a gravidez foi planejada. O
bebê é fruto da relação da
atriz com João Gomez, filho de Regina Duarte.

LL

de sendo associada ao trabalho. “Não vou falar de outras
duplas, porque cada um sabe
o chão que está pisando. Mas
o meu chão e o de Victor estava trincado. A gente não se
separou à toa. Muita gente fica falando: ‘Chama seu irmão
pra participar’. Não me incomodo, mas é perda de tempo,
não vai acontecer agora”.

LLWanessa Camargo contou que ela, o mari-

do, Marcus Buaiz, e os dois filhos, José Marcus
e João Francisco, já testaram positivo para a
Covid-19 no começo da pandemia durante o
Conversa com Bial, da TV Globo, na madrugada de ontem. “Eu, meus filhos e o
Marcus contraímos o coronavírus bem no
comecinho da pandemia, no início de março. As crianças tiveram sintomas de resfriado, meu esposo teve um pouquinho de
febre e eu fiquei um pouco mal. Confesso
que fiquei um pouquinho assustada, pois
tive muita sinusite e dores no corpo, mas
eu ainda não sabia que era o corona”, relatou a cantora. “Não cheguei a ter falta
de ar e nem coisas mais graves, mas cheguei a ir ao médico e a ouvir o pulmão
chiando. Foram 15 dias assim”, lembrou.

‘Não está mais gritando’
LLApós a chegada de Zyan, Giovanna Ewbank tem mudado
seu comportamento. A filha da apresentadora, Titi, de 7
anos, disse que a mãe não está falando mais tão alto. “Mamãe não está mais gritando. Aleluia!”, afirmou a menina
no Instagram Stories. Giovanna concordou: “Aleluia! Mamãe não grita mais e agora só fala baixinho”.

MUSA
Paolla Oliveira relembrou um clique
em seu Instagram,
ontem. De maiô, a
atriz mostrou seu
corpão em forma e
posou fazendo biquinho para foto.
“#tbt de uma tarde
de sol”, escreveu
ela na legenda.
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