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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Paulo Gustavo e Thales celebraram cinco
anos de casados.

LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com

O CASAMENTO DE ANDRESSA

LLEnfim, casados! Andressa Urach e Thiago

Lopes oficializaram a união na tarde de ontem. A cerimônia, discreta, aconteceu ao ar
livre, em uma pousada na Praia Grande, Santa Catarina. Como Andressa já tinha anunciado, a celebração foi apenas entre os dois.
Uma equipe reduzida de maquiagem, cabelo e fotografia registrou alguns dos momentos nas redes sociais. Mais cedo, ela postou alguns registros da pousada onde a cerimônia
foi realizada e se disse ansiosa para a noite de
núpcias. “No dia do casamento do cartório,
estarão apenas convidados muito íntimos.
Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de
casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está
com Covid-19 e aos familiares que perderam
seus entes queridos”, explicou Urach. O casal
vai passar a lua de mel em um hotel de luxo
na República Dominicana.

MC Bin Laden revive Brumar

‘NUNCA FIZ ISSO. ESTOU REGISTRANDO QUEIXA’
ra negar a acusação e prestar queixa contra a jovem.
Procurado pela coluna de
Leo Dias, do site Metrópoles, ele negou as acusações.
“Nunca fiz isso. Jamais passaria a mão em qualquer
menina. Tenho até testemunhas que viram tudo”,
disse ele. O ex-BBB afirmou
ainda que estava na delegacia. “Estou registrando
queixa, pois ela me chamou
de estuprador”, declarou.

A série Anitta — Made
in Honório, da Netflix,
continua dando o que
falar. É que internautas
estão apontando o cantor Vitão, atual de Luísa
Sonza, com um possível
affair da cantora no passado. Em coletiva, a Poderosa revelou que preferiu esconder o rostos
dos seus peguetes nos
períodos de gravação
com emojis para evitar
polêmicas. Mesmo escondendo a identidade do rapaz, os fãs especulam que a pessoa por
trás do rosto de gatinho
é o cantor Vitão.
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MC Bin Laden, dono do hit Tá
Tranquilo, Tá Favorável, viralizou nas redes sociais ao afirmar
que pretende homenagear o
ex-casal Brumar, formado por
Bruna Marquezine e Neymar.
O funkeiro pretende batizar
seus filhos com os nomes dos
artistas. “Meu filho vai se cha-

Felipe Prior recebeu mais
uma acusação de assédio
no fim de semana. O ex-BBB foi acusado de ter passado a mão na bunda de uma
jovem durante uma festa.
De acordo com relatos da
vítima, ela o mandou parar
e ele a teria xingado em seguida. Pessoas que estavam
no local afirmam que a mulher também foi agredida
por um amigo dele. Felipe
procurou a delegacia pa-
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Ex-Casal?
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Stéfani Bays desabafou
sobre assalto em casa:
“Vivendo um pesadelo”.
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mar Neymar”, disse ele ao canal de Matheus Mazzafera no
YouTube. Questionado sobre a
possibilidade de ser uma menina, respondeu: “Vai se chamar
Bruna Marquezine”. No entanto, durante o papo, Bin Laden
disse que sua namorada não é
a favor da homenagem.

105 cm de
bumbum!
Denise Dias revelou que ganhou mais 5 cm de bumbum.
Recentemente, ela investiu
alto para ter o físico que sempre sonhou, ostentando, hoje, 105 cm de popozão. O
segredo? A gata vem investindo numa tecnologia de
estimulação magnética funcional, além das injeções com
bioestimulador nas regiões
glútea e posterior da coxa.
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