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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Leonardo posta vídeo
tocando música em homenagem a Tom Veiga.

Thaila Ayala conta que
fugiu de casa aos 15
anos: ‘Não me despedi’.
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Reprodução

fotos Reprodução do Instagram

traição foi
televisionada
No programa “Que
história é essa, Porchat?”, Fernanda Rodrigues relembrou
um episódio em que
flagrou André Marques traindo ela. Na
época, o ator estava
em Fortaleza trabalhando. “De repente,
mostrou o trio elétrico que André estava e
aí identifiquei ele. De
repente, ele começou
a xavecar a moça. De
repente, ele beijou a
moça! Quem já na vida
assistiu ao vivo a própria traição?”, disse.
Apesar disso, os dois
são bons amigos.
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direto na
resposta

ReproduÃ§Ã£o do Instagram

‘não ataque mulher’
Reprodução/Instagram/Divulgação

Após publicar uma imagem
da barriga da esposa Lorena
Carvalho, grávida de 5 meses, crescendo com a legenda “Assim o pai vai às lágrimas”, Lucas Lucco rebateu
um seguidor que citou o caso
de Gusttavo Lima e Andressa Suita. “Depois que passar a
emoção, não seja um Gusttavo Lima para essas duas pessoas, fechou?”, escreveu o rapaz. Lucas foi bem direto na
resposta. “Viaja, não, brow.
O que você sabe é só o que os
outros escrevem nas notícias.
A vida de um casal vai muitíssimo além disso. Vamos cuidar
mais da nossa vida, meu maninho”, respondeu o cantor.
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logo o affair entre Whindersson Nunes e Maria Lina foi
anunciado a estudante já sofreu
alguns ataques dos fãs do humorista. Isso porque, para algumas pessoas, Maria estaria com
Whindersson para conseguir fama. Foram tantas as mensagens de ódio que ela chegou
a bloquear os comentários
em suas fotos no Instagram

e trancar o perfil. Quem saiu em
defesa à estudante foi Luísa
Sonza, ex de Whindersson. No
Twitter, a cantora mandou um
recado direto para os seguidores. “Aos meus fãs: não ataquem
outras mulheres. Vocês sabem o
que eu passei e passo (com ataques na internet). Não façam
igual fizeram e fazem comigo”, escreveu.

tá com tudo

Crush em filho de
Helena Rinaldi

Mayra Cardi tem sensualizado
bastante ultimamente. Desde da
separação de Arthur Aguiar, a
coach se mudou para uma
mansão imensa e está aproveitando o novo cenário para postar fotos. Ontem, ela
compartilhou um clique no Instagram em que está só de calcinha
em frente da penteadeira. Os fãs,
claro, foram só elogios. “Maravilhosa”, escreveu uma. “Um corpo
é um corpo”, disse a outra.
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Helena Rinaldi fez uma homenagem ao filho, Pedro, que comemorou 23 anos nessa quarta-feira. Quem surpreendeu
nos comentários foi Anitta,
que chegou a pedir desculpas
à atriz. “Ai meu Deus, pra que
fui pegar nessa internet depois
de tantos dias de detox? Mais
um boy pra gente cobiçar mentalmente. Perdão, Helena e Ricardo”, escreveu a cantora.
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