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DESVENDADO!

Coluna descobre
quem é a ‘mãe de
amigo’ que Fiuk
se apaixonou

N

a tarde da última quarta-feira, os brothers do ‘BBB 21’ conversavam na beira
da piscina sobre amores. No bate-papo,
Fiuk revelou que chegou a se apaixonar pela
mãe de um amigo, mas sem citar nomes, é
claro, para que o público não desconfiasse de
quem se tratava. Fiuk contou que conviveu por
bastante tempo com a mãe do amigo e confessou que não imaginou que se apaixonaria tanto
por ela nos últimos anos. “Foi complicado”,
disse o irmão de Cleo.
Esta coluna, que assim como a sister Sarah
Andrade, adora resolver um mistério, descobriu,
através de amigos próximos ao filho do Fábio Jr,
que o tal amigo citado por Fiuk é o Lucas Jagger.

Sendo assim, Fiuk se apaixonou pela mãe do
filho do Mick Jagger, a apresentadora Luciana
Gimenez, da RedeTV!.
Segundo esta colunista apurou, o contato entre
Fiuk e Luciana Gimenez teria começado em agosto de 2018, mesmo ano em que a comandante do
‘SuperPop’ se separou de seu ex-marido, o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho. Em

Urach x Universal

outubro daquele mesmo ano, Fiuk e Luciana
assistiram juntos, ao lado do Lucas, a um show da
cantora Shakira, em São Paulo (foto).
Quem acompanha a coluna já sabe bem da
amizade de Lucas Jagger e Fiuk. O Lucas, inclusive, vinha dando dicas de estilo para o cantor
antes mesmo de ele pensar em entrar na casa
mais vigiada do Brasil.
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na Justiça contra
Andressa Urach decidiu mesmo entrar
os R$ 2 milhões
a Igreja Universal para pedir de volta
o e empresária
doados à instituição. Na ação, a model
reviver, já que
alega que precisa do dinheiro para sob
também admite
seus recursos financeiros acabaram, e
ceu por não ter
que seu afastamento do templo aconte
vida pessoal.
seguido as orientações da igreja em sua

LAURA KELLER
ESTÁ PODENDO!
SORVETÃO NO
CANTA COMIGO’
Casados há 26 anos, Andréa Sorvetão e
Conrado estão passando uma temporada em São Paulo para participarem das
gravações do ‘Canta Comigo’ versão para
adultos. A atração apresentada por Rodrigo
Faro tem sua estreia prevista para abril, na
Record TV e na Netflix.

Laura Keller escolheu passar alguns dias relaxando em Angra dos Reis antes da
comemoração dos sete meses do filho, Jorge Emanuel, no próximo dia 3. A influenciadora
tem usado e abusado das cangas e biquínis para mostrar que perdeu os 23 quilos ganho
na gestação do primogênito com muito esforço e reeducação alimentar. “Durante a
gravidez, eu fui feliz e comi como se não houvesse amanhã. Mas teve (risos) e precisei
correr atrás’, conta Laura que nos últimos tempos mostrou a sua rotina com os exercícios
físicos e cuidados com o bebê, que também não deixa de ser uma malhação. Laura sabe
que valeu muito a pena ter tido disciplina e força de vontade.

