12

Quinta-feira, 1.4.2021 I O DIA

FábiaOliveira
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ESTREIA EM MAIO

Conheça mais
três casais que
estarão no
‘Power Couple’

E

sta coluna soube da participação de outros três casais na
próxima edição do ‘Power Couple Brasil’, da Record TV. São
eles: Adriana Bombom e o noivo Adrien Cunha, a cantora Li
Martins, ex-Rouge, e o marido JP Mantovani, e os ex-BBBs Mari
Gonzales e Jonas Sulzbach. Além deles, também antecipamos
Jonathan Costa e a namorada Carolina Santos e confirmamos
também a ida dos ex-BBBs Aline Gotschalg e Fernando Medeiros.
Nos bastidores também são dados como certos os nomes de Mc
Mirella e do marido Dynho Alves, da ex-’Fazenda’ Victória Villarim e
do noivo Paulo Rapuano, além da apresentadora Renata Dominguez e do marido Leandro Gléria.
Por enquanto os futuros participantes ainda estão em fase de
realizar os exames médicos. Apresentado por Adriane Galisteu, o
‘Power Couple’ tem estreia prevista para 11 de maio, mesma data e
faixa de horário da volta do reality ‘No Limite’, que faz sua reestreia
na TV Globo depois de anos fora do ar.
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Pouco mais de um ano depois que Kevinho assumiu publicamente seu namoro com a influenciadora Gabriela Versiani, chegou ao fim o relacionamento dos dois. A informação foi confirmada à esta coluna por pessoas próximas
ao funkeiro. E ao que tudo indica, o fim da relação não foi dos melhores. Gabriela e Kevinho não se seguem mais
nas redes sociais e a morena ainda apagou as fotos que tinha com o ex. Eita!

BRIGA ENTRE EX E ATUAL
GANHA NOVO CAPÍTULO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Em defesa de Ivete
REPRODUÇÃO

Daniel Cady tratou de rebater um
comentário de uma internauta
sobre as atuais medidas de Ivete
Sangalo. Tudo começou quando
o nutricionista postou no
Instagram uma foto almoço da
família, ontem, e aí a seguidora
deixou um comentário ácido:
“Assim mainha não emagrece
nunca”. Daniel não esperou
muito tempo para defender a
cantora baiana. “Quem disse que
ela precisa emagrecer?”. Xi!

Depois que Laura Keller
expôs que seu ex-marido, Jorge Sousa, atualmente se relaciona com
uma ex-amiga dela e
chamar a moça de ‘talarica’, a jovem Dayana
Oliveira, a atual namorada do Jorge, resolveu se
pronunciar. Dayana afirma que as declarações de
Laura a fizeram receber
uma onda de ataques.
“Eu estou recebendo diversas mensagens de pessoas me ameaçando, me mandando mensagens bem ruins e não acho justo porque todo
mundo só ouviu um lado da história e eu acho
extrema falta de responsabilidade uma pessoa
que tem mais de 600 mil seguidores falar no
perfil dela pra outras mulheres destilarem ódio
no meu perfil”, disse.
Dayana ainda negou que Jorge tenha traído
Laura com ela e que a própria atriz e DJ a teria
usado para tentar salvar o casamento dela com
Jorge. “O que ela falou não condiz com a verdade. Foi uma história muito mal contada que ela

contou. Ela disse que foi traída dentro da própria casa e isso nunca aconteceu. Se aconteeu alguma coisa
dnetro da casa dela
foi com o consentimento dela e por
vontade dela. O que
ela fez comigo foi me
ver como uma forma
de reatar, de reacender um casamento
que já tinha acabado
há muito tempo, que
foi anunciado o término há muito tempo”.
Por fim, Dayana ainda
mostrou prints de conversas no WhatsApp em que ela é ameaçada
por Laura. Em uma das conversas, que aconteceu
através do WhatsApp do Jorge, Laura aparece
dizendo que iria “meter a porrada” em Dayana.
Laura, por sua vez, se pronunciou novamente
dizendo que errou em ter compartilhado o perfil
da moça para que seus seguidores fossem até
ela despejar ódio e disse que irá sair com o filho
Jorge Emanuel da casa onde ainda divide com
Jorge.

