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Tirulipa fez casamento
surpresa para o pedreiro
dentro da obra de casa.
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Morreu, quinta-feira,
Lourival Santana, pai
de Léo Santana.

LL

‘sofri muitas sanções’

LLEm um vídeo para o seu canal no

YouTube, Cleo comentou sobre as
piadas que se popularizaram por
ela falar abertamente sobre sexo. “Não me arrependendo de ter
falado tanto sobre isso, até porque
esse tema foi muito mais abordado pelos outros para que eu falasse. Muita gente me criticou por isso,
me demonizou”, disse a atriz. “Eu
sempre tratei esse tema com a naturalidade que acho que ele deve
ser tratado, mas eu sofri muitas sanções por isso, muitas delas veladas.

GATO

Um exemplo é parecer que você só
sabe falar disso”, acrescentou. Ainda no vídeo, Cleo explicou que muitos comentários partiam de pessoas
próximas, que se aproveitavam do
que era exposto pela mídia. “Até
mesmo as pessoas que estavam à
minha volta, que se diziam minhas
amigas, usavam essa minha imagem para me diminuir.” Apesar de
tudo, a atriz afirmou que não se arrepende de ter abordado o assunto
ao longo dos anos, mas que tomaria
mais cuidado hoje em dia.

Lud causa em divulgação de música

Nicolas Prattes elevou a
temperatura da sexta-feira chuvosa dos seus seguidores no Instagram, ontem. Isso porque o ator
publicou uma foto sem camisa, após um banho em
um rio. Nicolas usou a legenda “Renovado”. Nos
comentários, os fãs foram
só elogios. “Meu crush!”,
escreveu uma internauta.
LL

Ludmilla foi à Rocinha, na Zona Sul do Rio, quinta-feira,
gravar o clipe de Rainha da Favela. Para esconder os figurinos nos intervalos das gravações, a cantora usou um roupão
amarelo, da grife Versace, que pode se adquirido por nada
menos que R$ 3 mil. Já para divulgar a data de lançamento
da música, a cantora surgiu, no Instagram, apenas com a
parte de baixo do biquíni e com a data escrita no bumbum.

Kelly Key resolveu aproveitar a sexta-feira para
fazer um dia de spa em
casa. “Musiquinha rolando, cheirinho de vela de
canela, 30 minutos só para
mim! Fiz sobrancelhas, coloquei uma máscara nos
olhos enquanto descolori
meus pelinhos e tirei outros. Banho, óleo de coco
para finalizar”, escreveu.
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Viviane Araújo no ‘BBB’?

Em uma conversa com Otaviano Costa para o OtaLab, do site
Uol, quinta-feira, Viviane Araújo disse que não negaria um
convite para participar do Big Brother Brasil, mas com uma
condição. “Eu acho que depende da conversa, de tudo. Esse ano não vai ter Carnaval, né, o BBB é sempre nessa época. Eu não largaria o Carnaval para entrar no BBB, mas não
tendo o Carnaval, posso pensar no caso”, afirmou.
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