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Carol Dias falou sobre a
filha com Kaká: “Ressignificou minha vida”.
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“Calúnias que machucam”, disse Graciele Lacerda sobre críticas.
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‘Não tem necessidade’
Belo diz que paga 10 salários mínimos de pensão pra filha que foi presa
Belo disse que está “arrasado”e“surpreendido”com a prisão da sua filha Isadora Alkimin
Vieira, de 21 anos. O cantor revelou em entrevista à Quem
que paga 10 salários mínimos
de pensão para Isadora, o equivalente a cerca de R$ 10.450. A
jovem foi presa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na
quarta-feira, junto com outras
11 mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha que aplica
golpes bancários por meios eletrônicos.“Não tenho o que falar,
não consigo falar nada. Primeiro,preciso entender.O advogado
(que ele contratou para ajudar a

filha) está entrando no processo.
Ela mora em São Paulo e estava
aqui no Rio. Eu nem sabia! Minha mãe tem 80 anos, mora comigo,estou saindo da Covid-19.
A última vez que ela esteve aqui
na minha casa foi no Carnaval”,
afirmou Belo, que garantiu que
nunca deixou faltar nada para Isadora. “Ela faz faculdade
de Odontologia, está no terceiro período. Não entendi nada
até agora, ela não tem necessidade de nada disso. Mora com
a mãe, ganha 10 salários mínimos por mês da pensão que eu
pago. Sempre paguei tudo para
ela,a vida inteira.Sempre fui um

pai presente. Estamos atordoados,sem entender nada.Ela mora na Zona Leste de São Paulo,
tem uma vida boa, é filha única
da mãe dela. Agora, preciso entender o que está acontecendo.
Só entrei no caso agora, fui um
dos últimos a saber, a mãe dela
não tinha nem me comunicado.
Mas vou fazer o que for preciso
para ajudar a minha filha.” Em
uma audiência de custódia na
quinta-feira, Isadora teve o pedido de liberdade negado pela
Justiça, que converteu a prisão
em flagrante para preventiva. O
Ministério Público pediu prisão
preventiva para as 12 mulheres.

Reprodução do Instagram

Sem paciência pra mentira

CAMPANHA

LLCaio Castro se pronunciou
sobre os rumores de uma
possível separação entre
ele e Grazi Massafera. No
Instagram, o ator ironizou
os boatos ao compartilhar
uma foto de uma notícia
apontando o término do

Babadinho

O JORNALISTA Leo Dias entrou com
processo na Justiça contra Anitta,
acusando a cantora de calúnia e difamação. Leo afirma que ela espalhou
mentiras sobre ele nas redes sociais
ao publicar vídeos dizendo que sofria com ameaças e chantagens dele.
Segundo a defesa do jornalista, as
acusações fizeram Leo ser demitido.
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casal após ele circular sem
aliança. “E 13 anos depois,
os desocupados acham que,
só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu
de pôr, separou! Drástica
tem que ser a minha paciência”, escreveu ele.
reprodução

LLA família do apresentador
Gugu Liberato se reuniu para
produzir uma campanha especial para homenageá-lo. Gugu
Vive vai circular nas mídias entre os dias 16 e 22, com o objetivo de incentivar a doação
de órgãos. No site guguvive.
com.br, será possível tirar dúvidas sobre a doação de órgãos.
Além disso, o portal servirá
ainda para incentivar as pessoas a se tornarem doadoras.
Cerca de 50 pessoas foram beneficiadas com a doação dos
órgãos do Gugu.

Treino em dia na sexta-feira 13
Isabeli Fontana resolveu deixar a sexta-feira 13 dos
seguidores com o clima lá em cima. No Instagram, ontem, a modelo publicou uma foto na qual aparece levantando pesos de academia, usando apenas um biquíni e com uma legenda motivacional: “É isso! Não
podemos deixar a peteca cair. Vamos em frente!”.
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