Off no fim de semana?
Veja os destaques da vida
dos famosos
O Salvador Fest, que aconteceu no domingo (14),
reuniu várias celebridades no Parque de
Exposições
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publicidade

No segundo final de semana do mês de julho teve de tudo um pouco na vida das celebridades baianas, nacionais
e internacionais. De festa em Salvador com direito a presença de famosos à morte de estrela internacional. Não
conseguiu acompanhar tudo o que aconteceu nos dias 13 e 14 de julho? Não tem problema, o Nem Te Conto
preparou um resumo especial. Confira:

Luto no Glee - O ator Cory Monteith foi encontrado morto aos 31 anos no quarto de um hotel em
Vancouver, no Canadá, na noite deste sábado. Ele interpretava Finn Hudson na série teen Glee desde 2009 e
namorava a colega de elenco Lea Michele. Após saber do ocorrido, famosos usaram as redes sociais para
lamentar o fato.
Tratamento - Paris Jackson, 15 anos, filha de Michael Jackson, deixou o Centro Médico da Universidade da
Califórnia, em Los Angeles, onde estava internada após tentativa de suicídio, há mais de um mês. No entanto, a
jovem continuará com os tratamentos médicos.
Festa na Laje - A ex-BBB Anamara completou mais um ano de vida no sábado (13) e não deixou a data passar
em branco. A baiana fez um churrasco em uma cobertura de seu prédio e convidou os amigos famosos para
curtir a festa. Estavam no churrasco o ator Caio Castro, a dançarina Adriana Bombom, a noiva de Gusttavo
Lima, Andressa Suíta, além das ex-BBBs Aline e Marien.
Presença Global - Quem desembarcou na capital baiana no final de semana foi o ator Klebber Toledo,
namorado da atriz Marina Ruy Barbosa. O galã global marcou presença na festa de lançamento de uma loja de
cosméticos em um shopping local e causou alvoroço ao chegar na loja. Quem estava por lá e tietou o artista foi
Silmara Miranda, ex-loira do É o Tchan.
Polêmica - Por falar em Marina Ruy Barbosa, a polêmica envolvendo a global, que não irá mais raspar a cabeça
para o seu personagem Nicole na novela 'Amor à Vida', mexeu com o mundo artístico. Muitos famosos que já
passaram por situações parecidas comentaram sobre o drama vivido pela atriz.
Salvador Fest 2013 - Quem esteve no Parque de Exposições de Salvador no domingo (14) pode conferir uma
festa com presença de várias estrelas da música, além de famosos que marcaram presença na festa para curtir.
Foi o caso do árbitro galã Diego Pombo, que falou sobre sua relação com Nicole Bahls, da ex-BBB Kelly, da
cantora Preta Gil, entre outros. Para delírio do público, Ivete Sangalo chamou a cantora Anitta no palco
paracantar o hit 'Show das Poderosas'. Ainda em cima do palco, Ivete elogiou o corpo de Anitta e disse
que seu filho, Marcelo, é fã dela. Nos bastidores do evento, a funkeira se emocionou ao conversar com
Veveta e ouvir a baiana dizer que adora o seu som. Já o cantor Márcio Victor passou por um momento de
susto em sua apresentação. Isso porque mais de 100 fãs subiram no palco e chegaram a rasgar a camisa do
cantor. Quem também esteve por lá foi o cantor Léo Santana e, para surpresa de muitos, o pagodeiro não
descartou a possibilidade de seguir carreia solo em breve.

