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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Bárbara Evans revela
peso e diz que aceita as
estrias e celulites.

Fogaça faz vídeo questionando Covid-19 e xinga seguidores de ‘antas’.
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reprodução do instagram

Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

LL

‘houve traição’

LLNego

do Borel publicou um texto nas redes
sociais para falar sobre
os desabafos da ex, Duda Reis. No Instagram, o
cantor admitiu ter traído a atriz, após ela ter
afirmado que foi agredida fisicamente, além
de ter recebido ameaças
de morte do cantor. “Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da
minha vida. Tenho sido
bombardeado de coisas
e precisei de um tempo
para ler e absorver tu-

Gretchen, de 61 anos,
fez algumas revelações
sobre o sexo na terceira
idade. Segundo a cantora, nessa faixa etária, a sexualidade fica
mais “solta” e a maturidade adquirida ajuda. “Os homens acham
que eles ficam abafando com a mulher jovem,
que ela tem orgasmo,
mas eles não sabem de
nada. Tem muita mulher de 30 anos que
não conhece o que é
um orgasmo porque
ela não teve. Quando a
mulher está mais velha,
ela se conhece sexualmente e sabe explicar o
que gosta. A gente fica
mais madura e se solta
mais nessa parte”, disse
a cantora, em uma entrevista à revista Quem.

Reprodução

Sensual e
romântica

Divulgação/ Kendy Higashi

Lexa lançou, ontem, o clipe de “Quase Lá”, que conta
com a participação de Sorriso Maroto. No vídeo, a cantora e Bruno Cardoso, vocalista
do grupo, encarnam um casal
romântico à espera do próximo encontro. A ansiedade
dos dois para se reencontrarem é uma clara referência à
letra da música. “Quase Lá” é
a última faixado álbum “LEXA” a ganhar um videoclipe,
fechando o projeto, lançado
em setembro de 2020.
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Gizelly oferece ajuda
Gizelly Bicalho, ex-BBB e advogada criminalista, se ofereceu
para representar a defesa de Duda Reis em um possível processo contra Nego do Borel. Desde terça-feira, Duda vem relatando
agressões físicas e emocionais que sofreu durante o tempo de namoro com o cantor. “Mandei DM para Duda hoje cedo, mas ela
não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada,
você também tem, porque eu estou à disposição para advogar
para você”, escreveu Gizelly no Instagram.
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mais juntos
que nunca
Caio Castro e Grazi
Massafera ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter
após internautas especularem um possível término do casal, que logo
desmentiu a fake news.
“Gente, vamos dormir”,
disse Grazi, em uma foto
com o ator. Caio compartilhou o post da namorada e escreveu: “Tem fofoca de gente por aí que
tá mais interessante”.
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Reprodução

Gretchen
está
soltinha

do antes de vir me pronunciar em respeito ao
meu público”, começou
ele. “Sim, houve traição,
que foi um erro do qual
não me orgulho. Me arrependo muito e não
trouxe em público antes
para não expor terceiros. Mas além disso, tem
saído muitas mentiras a
meu respeito. Coisas que
têm me deixando triste,
mas não vou ficar aqui
discutindo e sim provar
a minha inocência”, escreveu o cantor.

