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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Felipe Simas se declarou
para a esposa: “Consigo
nos ver velhinhos”.
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NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com
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Micael Borges foi autuado
por dirigir sob influência de
álcool e com CNH vencida.
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FOTOS REPRODUÇÃO

DEPOIMENTO
EM DELEGACIA
O cantor Leno Maycon
Viana Gomes, conhecido como Nego do Borel, vai prestar depoimento na Delegacia
de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste
do Rio. Segundo a Polícia Civil, o cantor será
ouvido na delegacia em
data oportuna para as
investigações sobre as
acusações de agressões
feitas por Duda Reis e
Swellen Sauer, ex-namoradas do funkeiro.
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FIM DO NAMORO
L Paolla Oliveira terminou o relacionamento

com o especialista em programação neurolinguística Douglas Maluf. A informação foi confirmada pela revista Quem, em contato com a
assessoria da atriz. O casal assumiu o namoro
durante o Carnaval de 2020, quando foi assistir aos desfiles na Sapucaí. No dia 14 de abril,
aniversário de Paolla, ela publicou uma foto
na qual fez a seguinte reflexão: “Quero a vida
sempre assim! Um jardim florido de bons amigos, de boas energias e sorrisos. O dia está acabando, mas a vida continua. Obrigada a todos”.

PAULO GUSTAVO APRESENTA MELHORA

CURTINDO CACHOEIRA COM O AMADO
Deborah Secco aproveitou o domingo para curtir uma cachoeira ao lado do marido, Hugo Moura. A atriz, de 41 anos,
compartilhou diversos cliques nos quais aparece ao lado do
amado e mostra sua boa forma. “Dia de cachu”, escreveu ela
na legenda das fotos. As imagens, claro, renderam diversos
elogios à musa. “Linda demais”, escreveu um seguidor. “Que
perfeição”, comentou outro internauta.
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PAREDÃO
Após uma formação de paredão cheia de reviravoltas,
Caio, Fiuk e Gil disputam a preferência do público do BBB 21,
da Globo, hoje. Segundo enquetes realizadas na internet,
Caio é o mais cotado para ser
eliminado. Fiuk e Gil foram emparedados pela líder Viih Tube,
enquanto Caio foi parar na berlinda pelos votos no confessionário. Nas redes sociais, Cleo, irmã de Fiuk, faz campanha pela
eliminação do fazendeiro.
L

Um novo boletim médico
sobre o estado de saúde de
Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, foi
divulgado ontem. A equipe
médica informou que o humorista apresenta sinais de
melhora. “Internado desde
13 de março, Paulo Gustavo
segue em terapia intensiva
e permanece em situação
grave, mas apresentando
L

melhora. O quadro clínico
do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais
mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos
boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há
necessidade de mantermos
a ECMO, assim como a ventilação mecânica.”

Luiza Possi anunciou
que está grávida. A
cantora já é mamãe
do Lucca, de 1 ano.
“Quando você faz esse teste e o resultado
vem escrito ‘grávida’,
o coração dispara. A vida muda naquele instante. Sua vida agora é
de outro alguém. Uma
alegria sem tamanho.
Tive a felicidade de
passar por isso duas vezes. E as duas ao lado
do Cris, meu marido.”
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GRÁVIDA

