
@Hebecamargo 

Tweets data Horário  RT Favo
ritos 

Respostas links 

MTV, fica, vai 
ter bolo! 

01.10 00:01 41 4 @boechat  
@hebecamargo vamos no baile 
da saudade 

- 

E o programa 
que eu ia ter 
na emetevê? 

01.10 00:07 7 2 @leocataldo  
@hebecamargo Ia ser tipo um 
Beija Sapo, né, com distribuição 
de selinhos... :P 
 
@hebecamargo  
@ze_sartor tem sofá? 
 
@ze_sartor  
@hebecamargo o programa é 
aqui em casa, vem cá sua linda 
 
@ze_sartor 9 
@hebecamargo VEM QUE AQUI 
TEM O SOFÁ DA ZÉBE 
 
@hebecamargo  
@ze_sartor pra vc  
http://instagram.com/p/btmTj8
mR-w/# 

Link para a conta da Hebe no 
instagram (último tweet)  
 
http://instagram.com/p/btmTj8
mR-w/# 

Anda com fé 
eu vou que a 
fé não 
costuma faiá 

01.10 00:44 8 1 - - 

@realjohnny
luxo a 
portuguesa 
que fez 
aquele bolo 
terrível disse 
q encontrou 
com vc kkkk 

01.10 00:57 0 0 @realjohnnyluxo  
@hebecamargo sim kkkkkkk 

- 

Rivotril e 
conhaque 
para dormir 
feito uma 
anjinha 

01.10 01:02 16 3 - - 

Mas essa 
emissora não 
acabou hoje? 
@audiencias
datv: Mário 
Frias 
rescinde 

01.10 1:11 2 1 - Link: 
http://televisao.uol.com.br/colu
nas/flavio-
ricco/2013/10/01/mario-frias-
rescinde-contrato-com-a-rede-
tv.htm 

http://instagram.com/p/btmTj8mR-w/
http://instagram.com/p/btmTj8mR-w/
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/10/01/mario-frias-rescinde-contrato-com-a-rede-tv.htm
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/10/01/mario-frias-rescinde-contrato-com-a-rede-tv.htm
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/10/01/mario-frias-rescinde-contrato-com-a-rede-tv.htm
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/10/01/mario-frias-rescinde-contrato-com-a-rede-tv.htm
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/10/01/mario-frias-rescinde-contrato-com-a-rede-tv.htm


contrato 
com a Rede 
TV! 
http://fb.me
/1XCFmiEmj 
 

@userporra 
obrigada. 

01.10 1:12 0 0 Tweet em resposta ao Tato:  
 
@userporra  
incrível como eu só sigo gente 
linda 

- 

@Oprah 
sdv? 
(segue de 
volta) 

01.10 1:14 2 3 -  -  

RT 
@viniciusrli
ma diz: 
“@portalR7: 
Idoso 
travesti de 
80 anos é 
acusado de 
roubar 
supermercad
o com bolsa 
http://r7.co
m/x4zG "nao 
era a 
@hebecama
rgo de 
peruca? 

01.10 09:58 2 1 - Link com matéria do R7 
 
http://r7.com/x4zG  

I'm at linda 
mulher 
estética 
http://4sq.co
m/1dTVhWz 

01.10 10:08 - - - Link para o perfil da Hebe no 
Foursquare  
 
https://foursquare.com/hebeca
margo/checkin/524ac933498e2
7c03b851904?s=pclJFXSo6htNS
HLyYkQTURuzK7I&ref=tw 

I'm at Kenji 
Restaurante 
e Karaokê | 

健二 (São 
Paulo, SP) 
http://4sq.co
m/16VW3w8 

01.10 19:42 - - - Link para o perfil da Hebe no 
Foursquare  
 
http://4sq.com/16VW3w8  

@Fabio_gto8
6 não ganho 
selinho? 

01.10 20:24 0 0 Em resposta ao Fábio: 
@Fabio_gto86  
Dia internacional do idoso, 
parabéns @hebecamargo 
 

- 

http://fb.me/1XCFmiEmj
http://fb.me/1XCFmiEmj
http://r7.com/x4zG
https://foursquare.com/hebecamargo/checkin/524ac933498e27c03b851904?s=pclJFXSo6htNSHLyYkQTURuzK7I&ref=tw
https://foursquare.com/hebecamargo/checkin/524ac933498e27c03b851904?s=pclJFXSo6htNSHLyYkQTURuzK7I&ref=tw
https://foursquare.com/hebecamargo/checkin/524ac933498e27c03b851904?s=pclJFXSo6htNSHLyYkQTURuzK7I&ref=tw
https://foursquare.com/hebecamargo/checkin/524ac933498e27c03b851904?s=pclJFXSo6htNSHLyYkQTURuzK7I&ref=tw
http://4sq.com/16VW3w8


@Fabio_gto86 
Eu é que faço essa pergunta, a 
diva é a Sra. "@hebecamargo: 
@Fabio_gto86 não ganho 
selinho?" 

       

Serei capa da 
semana que 
vem (@ 
Editora 
Caras) 
http://4sq.co
m/17s6qw4 
 

02.10 10:25 - -  Link para o perfil da Hebe no 
Foursquare  
http://4sq.com/17s6qw4 

É muito 
selinho para 
pouca 
gracinha. 

02.10 19:25 17 3 - - 

I'm at Bingo 
Da Igreja 
http://4sq.co
m/1c6CSrn  

02.10 22:12 - - - Link para o perfil da Hebe no 
Foursquare  
http://4sq.com/1c6CSrn 

@marcelloas 
ta 
preparado? 
Chego daqui 
um mês! 

02.10 22:37 0 0 Em resposta a: 
 @marcelloas 
Vou fazer uma campanha pra 
arrumar uma piroca pra uma 
amiga minha. 
 
@hebecamargo tenho que ver 
que dia é e arrumar convite pra 
festa. Quero entrar de 
acompanhante! =D 
 
 

- 

       

@renabonac
cini que linda 
maquilage. 
Faz em mim 
também? 

03.10 00:15 0 0 Em resposta ao Tweet: 
@renabonaccini  
Uma uva #AguaVivaNoVIVA 

- 

@tiagojoaqui
m na minha 
idade isso de 
chama 
enfizema 
pulmonar. 

03.10 00:21 0 0 Em resposta ao tweet: 
 @tiagojoaquim  
GENTE EU TO TOSSINDO 
DEMAIS SÉRIO :((( 

- 

Desculpa o 
sumiço, mas 
logo eu 
volto. 

03.10 00:22 5 3 @Sidneybarretos  
@hebecamargo É que a senhora 
tava dividindo seus bens,que eu 
li,né? 

- 

São Paulo, 03.10 08:51 7 1 - - 

http://4sq.com/17s6qw4
http://4sq.com/17s6qw4
http://4sq.com/17s6qw4
http://4sq.com/1c6CSrn
http://4sq.com/1c6CSrn
http://4sq.com/1c6CSrn


dia 3 de 
outubro de 
1992, 8h da 
manhã, 

Qual a pílula 
recomendad
a para a 
minha 
idade? 
#encontro 

03.10 10:40 0 0  @jrnascimento15 
@hebecamargo Pílula do Dia 
seguinte . 

- 

@culturaingl
esa 
gracinhas, 
vocês tem 
cursos para 
mulheres 
lindas de 
viver como 
eu? 

03.10 14:02 0 0 @CNAoficial  
@hebecamargo gracinha, para 
pessoas apaixonadas pelo 
sucesso como você a gente tem 
;) 
 
@Thiarles 
@hebecamargo 
@culturainglesa @CNAoficial 
quem explicar saudades 
primeiro em inglês leva 

 

Dia 13 de 
novembro a 
NASA vai 
lançar meu 
novo 
programa! 

03.10 14:05 1 3 - - 

@CNAoficial 
uma 
gracinha 
como eu 
teria uma 
bolsa de 
estudos ai? 
Não precisa 
ser chanel! 

03.10 14:54 0 0 @CNAoficial  
@hebecamargo se você vier 
experimentar a nossa Snack 
Aula, quem sabe. 

- 

Dica da 
Hebe: não 
comam 
muito miojo 
na infância 
ou ficarão 
iguais a 
Miley Cyrus. 

03.10 15:19 15 2 - - 

Que piada foi 
essa do 
plantão da 
Globo? 
Quase morri 
de susto! 
REFERENCIA 

03.10 15:42 9 3 - - 



AO PLANTÃO 
QUE 
INFORMOU 
SOBRE A 
INVASAO DE 
UMA 
MULHER 
NOS 
BLOQUEIOS 
DA CASA 
BRANCA 

PEEEEER 
AMOOOORE
EEE 

03.10 22:11 8 2 @loucas_cerch  
@hebecamargo I FATO NIENTE 
SOLOOO 
 
@JeaanDaviid  
@hebecamargo sempre linda 
 
@jrnascimento15  
@hebecamargo " Ai me enfarto 
nesse solo , peeeeeer amore " 
by Susana Vieira . 
 
@odriigo  
@hebecamargo 
@eususanavieira detected 
 
@Alberto_Moura  
“@hebecamargo: PEEEEER 
AMOOOOREEEE” kd Suzana 
Vieira pra cantar junto? 

- 

Ainda bem 
que se 
chama 
#TheVoice e 
não 
#TheCarisma
. 

03.10 22:42 12 2 @drjaum  
“@hebecamargo: Ainda bem 
que se chama #TheVoice e não 
#TheCarisma.” <3 

- 

O botão da 
Claudia 
Leitte podia 
ejetar ela 
longe ao 
invés de 
rodar a 
cadeira. 
#TheVoiceBr
asil 

03.10 22:47 59 7 @ferreira_kamila  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk boa 
ideia #TheVoiceBrasil 
 
@eudigorodrigo  
@hebecamargo @yurii_ribeiro 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
@luciandrea 18 h 
@hebecamargo uhuhuhu 
hahahahaha 

 



Sabia que o 
Sebastian ia 
chegar 
longe! 
#theVoiceBR 

03.10 22:49 4 2 @FeBelfortPinho 18 h 
Hahahahahahahahaah ... RT 
@hebecamargo: Sabia que o 
Sebastian ia chegar longe! 
#theVoiceBR 

- 

 
Reparem: o 
lábio do Lulu 
é igual ao do 
Silvio Santos. 
#Caçapa 

03.10 22:52 3 1 - - 

Vou 
inscrever o 
@celsodossi 
na próxima 
temporada 
só pra ele 
cantar Ivete 
na frente da 
Claudia 
Leitte. 

03.10 22:55 7 3 @Padriana32 
“RT@hebecamargo: Vou 
inscrever o @celsodossi na 
próxima temporada só pra ele 
cantar Ivete na frente da 
Claudia Leitte.” #TheVoiceBR 

- 

Lulu Santos 
fazendo 
cosplay de 
Clodovil com 
essa roupa. 
#TheVoiceBr
asil  

03.10 22:56 21 5 @disaglia 18 
@hebecamargo Podia chegar 
no The Voice agora cantando 
Como vai você os jurados de 
cadeira virada iam assustar e 
desmaiar. 
RETUITADO POR HEBE 

 

Que linda a 
Sandy! 
#thevoicebra
sil 

03.10 22:58 15 2 @ramoslore  
HUAHAUHUAHUA RT 
@hebecamargo Que linda a 
Sandy! #thevoicebrasil 
 
@ferreira_kamila  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkkkk 

- 

Escolher a 
Claudia 
Leitte como 
mentora é 
igual votar 
no pstu. Tem 
esperança 
mas não 
passa do 
segundo 
turno. 

03.10 23:01 37 4 @letaccilo  
RT “@hebecamargo: Escolher a 
Claudia Leitte como mentora é 
igual votar no pstu. Tem 
esperança mas não passa do 
segundo turno.” 
 
@carlosmelo_cm  
RT @hebecamargo Escolher a 
Claudia Leitte como mentora é 
igual votar no pstu. Tem 
esperança mas não passa do 
segundo turno. 
 
@MARIAZ_OLIVER2 18 h 

 



@hebecamargo tá inspirada hj 
hein gracinha!!?!? A DO RAN DO 
 
@nandogoms  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
psut kkkkkkkkkkkkkkkkkk a 
melhor do dia kkkkkkkkkkkkkkkk 
mas a milk ê legal 

Tirem eles to 
#TheVoiceBr
asil e 
mandem 
para o 
#EsquadraoD
aModa 

03.10 23:05 13 1 @LiliOz  
@hebecamargo 
ahahahahahahahhahahh boa!!! 
 
@57slm  
@hebecamargo hahahahaha 
deitadaaaaa 
 
@vanessasbrc  
“@hebecamargo: Tirem eles to 
#TheVoiceBrasil e mandem para 
o #EsquadraoDaModa” 
kkkkkkkkkk 

- 

#TheSoutien 
apresentand
o Claudia 
Leitte. 

03.10 23:18 5 1 - - 

Tem uma 
aranha no 
pescoço do 
menino! 

03.10 23:19 3 1 - - 

#TheBronha  
RT 
@boninho: 
Eu batia para 
o Felipe!!! 
#THEVOICEB
RASIL 

03.10 23:20 13 3 @GABBRT  
“@hebecamargo: #TheBronha  
RT @boninho: Eu batia para o 
Felipe!!! #THEVOICEBRASIL” 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

- 

Whitney 
você canta 
no Raul Gil 
menina! 

03.10 23:22 31 4 @XandMartins  
RT: @hebecamargo: Whitney 
você canta no Raul Gil menina! 
 
@OiMariTerra  
“@hebecamargo: Whitney você 
canta no Raul Gil menina!” 
Hahahahaha 

- 

As escolhas 
de Claudia 
Leitte são 
iguais as de 
sua carreira. 
Não acerta 

03.10 23:23 30 2 @allalezan 18 h 
@hebecamargo e suas roupas 
 
@ferreira_kamila 18 h 
RT @hebecamargo As escolhas 
de Claudia Leitte são iguais as 

- 



uma. de sua carreira. Não acerta 
uma.// kkkkkkkkk 
#TheVoiceBrasil 

Esse menino 
já cantou na 
pizza do 
faustão. 

03.10 23:27 7 1 @jrnascimento15  
@hebecamargo eu vou cantar 
"Arerê" no #TheVoiceBr , será q 
alguém vira a cadeira pra mim ? 

- 

Eu canto 
melhor 
Como É 
Grande Meu 
Amor Por 
Você: 
http://www.
youtube.com
/watch?v=Ei
TC-YcXW0M 
… 
 
FAZENDO 
REFERENCIA 
A UM 
PARTICIPANT
E QUE 
ESCOLHEU 
ESTA 
MUSICA 

03.10 23:28 10 2 @SelmaCLima  
@hebecamargo vc é o 
máximo!!!!!! 
 
@apsilva007  
@hebecamargo Vou pedir para 
a Banda Sepultura levar o rapaz 
até vc pra umas aulinhas de 
canto' 

Link para um vídeo do You tube 
em que a Hebe canta a música 
Como é grande o meu amor por 
você. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EiTC
-YcXW0M …  

Claudia 
Leitte 
julgando 
talento 
alheio é a 
mesma coisa 
que a 
RedeTV 
discutir 
audiência. 
Não orna 

03.10 23:30 13
1 

10 @ferreira_kamila  
RT@hebecamargo Claudia 
Leitte julgando talento alheio é 
a mesma coisa que a RedeTV 
discutir audiência. Não orna / 
DISSE TUDO #TheVoiceBrasil 
 
@thalitalfreitas 
“@hebecamargo: Claudia Leitte 
julgando talento alheio é a 
mesma coisa que a RedeTV 
discutir audiência. Não orna” --- 
RS @AnaClara_freire 
 
@ALEXSPINOLA  
@hebecamargo @SonsaAbrao 
arrazo, loiruda! inté vou dar RT 
ai no céu! 
 
@Janaina_Sil  
@hebecamargo kkkkkkkkkkkkkk 
maldade!!! 
 
 

 

http://t.co/Ad2pmrN15g
http://t.co/Ad2pmrN15g


@josy_caetano  
Kkkkkk “@hebecamargo: 
Claudia Leitte julgando talento 
alheio é a mesma coisa que a 
RedeTV discutir audiência. Não 
orna” 
 
@lighthais  
“@hebecamargo: Claudia Leitte 
julgando talento alheio é a 
mesma coisa que a RedeTV 
discutir audiência. Não orna” 
@tiagosemaga 
 
@jubraz1104 18h 
“@hebecamargo: Claudia Leitte 
julgando talento alheio é a 
mesma coisa que a RedeTV 
discutir audiência. Não orna” 
CHOREI 
 
 @AngellaVic 18h 
@hebecamargo ACEITA QUE 
DOÍ MENOS ! 3bju 
 
@SimaoAndre  
Mt bom kkk @MeireSouza  RT: 
“@hebecamargo: Claudia Leitte 
julgando talento alheio é a 
mesma coisa que a RedeTV 
discutir audiência. Não orna” 
 
@LuccasFC 18h 
@SimaoAndre programa ainda 
sem certeza de quem vai 
ganhar, até entrar a Anitta e 
levar o prêmio 

AAAAAALPH
A FM 

03.10 23:36 12 1 - - 

Ao contrário 
dos 
mentores, 
meu filho 
vira toda 
hora. 

03.10 23:38 0 0 - - 

Tem um 
manequim 
no palco? 

03.10 23:42 4 1 @lighthais  
@hebecamargo figurino da 
família Adamns #TheVoiceBrasil 

 

O Lulu tava 
dormindo 
que eu vi! 

03.10 23:44 6 1 @lekkatavares 18 h 
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 



 
@js_azevedo  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Mandaram 
tanto a 
Claudia 
sentar que 
ela não vai 
levantar 
mais. 

03.10 23:47 5 3 - - 

A Britney na 
Globo! 

03.10 23:50 23 4   

QUE 
INDECENCIA 
É ESSA NA 
GLOBO?????
??? 
 
Referencia 
ao programa 
amor e sexo: 
tema - nudez 

03.10 23:51 22 1 @Elena_Lima 18 h 
@hebecamargo eh a ultima 
temporada, relaxa gracinha 

- 

Fernanda 
Lima vai 
cantar Toxic? 

03.10 23:52 34 3 @SandrinhaBlond 18 h 
“@hebecamargo: Fernanda 
Lima vai cantar Toxic?” Morta 
 
@lighthais 18 h 
@hebecamargo cosplay da Brit 
 
@feli_pesoares 18 h 
Mt igual a Britney bitch RT 
“@hebecamargo: Fernanda 
Lima vai cantar Toxic?” 
 
@mas_que_mario 18 h 
@hebecamargo cantar não né? 
tem q dublar q nem a original... 
 
@pedrolx 18 h 
@hebecamargo VC TA VIVA? 

 

       

Minha 
pepeca ta 
suando. 

04.10 00:10 16 4 @letaccilo  
Kkkkkkkk “@hebecamargo: 
Minha pepeca ta suando.” 
 
@RonaAbdalla  
Kkkkkkkkkkkkk 
“@hebecamargo: Minha pepeca 
ta suando.”   
 

 



@Tulasi22  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkk 

Meu filho 
disse que ja 
viu esse 
rapaz na 
Bubu.  

04.10 00:10 5 3 @lighthais  
@hebecamargo 
hahahahahahahahahahah  

- 

CHAMEM O 
AI-5 NA 
GLOBO!  

04.10 00:11 6 2 @rafanorbert  
@hebecamargo O Mieli 
mostrando peitinho, em 1992, 
virou criança com essa cena do 
#amoreSexo !  

- 

GENTE, EU 
VO MORRER! 
QUE ISSO NA 
GLOBO?  

04.10 00:19 12 2 @RonaAbdalla  
“@hebecamargo: GENTE, EU VO 
MORRER! QUE ISSO NA 
GLOBO?” Nem brinca! Kkkk  
 
@flavianoronha  
@hebecamargo Morrer, de 
novo?  
RETUITADO POR HEBE 
 
@hebecamargo  
@flavianoronha vou subir mais 
5 andares!  
 
@samuelslteen  
@flavianoronha 
@hebecamargo né kkkkkkkkkk  

- 

Roberto 
Marinho ta 
aqui do meu 
lado tendo 
uma 
síncope!  

04.10 00:20 36 4 @LaRuuki  
@hebecamargo O que faz com 
esse homem? Estão tendo um 
caso?  
 
@brinco  
Também estou! RT 
@hebecamargo Roberto 
Marinho ta aqui do meu lado 
tendo uma síncope!  
 
@ViniciusDamiane  
@hebecamargo morto!!!! 
 
@apsilva007  
“@hebecamargo: Roberto 
Marinho ta aqui do meu lado 
tendo uma síncope!” Roberto 
Marinho vai virar Zumbi e voltar 
!!!  

- 

@poxadudu 04.10 00:23 0 0 @hebecamargo @poxaduduh  



h  
Eu achei do 
caralho que 
a Fernanda 
Lima tá 
fantasiada 
de microfone 
da 
@hebecama
rgo  

HAHAHAHAHA MORRI! 

Mielle chora 
com seu 
Coquetel. 

04.10 00:29 2 2 - - 

Roberto 
Marinho 
acaba de 
morrer ao 
meu lado.  

04.10 00:34 4 2 @marcelows  
@hebecamargo de novo? 
 
@si_bastos  
@hebecamargo hahahahaha  
 
 @Actum_artes  
@hebecamargo Globo apela 
geral!!!!  
 
@samuelslteen  
@hebecamargo kkkkk 5 vez que 
ele morre esse mês  
 
@jhonatas_xavS  
@hebecamargo e o Bonner 
chorou já? 
 
@DaUmSelinho  
Morreu de vontade de imitar o 
Otaviano. #AmorESexo 
“@hebecamargo: Roberto 
Marinho acaba de morrer ao 
meu lado.”  

- 

@lerdog 
muito triste 
com meu 
marido da 
cueca preta 
naquela ilha 
da 
repescagem.  

04.10 00:40 0 0 @lerdog  
@hebecamargo hahahahaha 
nossa, também, lá não tem a 
cachoeira :((((  

- 

Quem quer 
me ver nua 
dá RT.  

04.10 00:41 15 0 @iara_oliva  
@hebecamargo 
kkkkkkkkkkkkkkk  
 
@Luruk  
Melhor nao hein. RT 

 



@hebecamargo: Quem quer me 
ver nua dá RT. 
 
@eurafaelbh  
@hebecamargo vai vai vai vai  

@VitordoVal
eP quer me 
ver nua é? 
Danado!  

04.10 09:56 0 0 @VitordoValeP  
@hebecamargo será uma 
mistura céu com paraíso!! 
 
@hebecamargo  
@VitordoValeP você só tem 
cara de santinho né   

- 

@Jfmatheasi 
meu lindo. 
Vem cá!  

04.10 10:12 0 0 Em resposta para: 
 
@Jfmatheasi 4 out 
@hebecamargo saudades!  

- 

No céu tem 
open bar?  

04.10 14:15 10 1 @_carluccio  
@hebecamargo e morreu! 
 
@moisesmoreira  
@hebecamargo só no inferno  
 
@Samueel0  
@hebecamargo E morreu. 
 
@marcelows  
@hebecamargo Só de Red Bull, 
te dá asas  
 
@dan_loth  
@hebecamargo inclusive open 
food  
 
@BLOGBOTAFOGOE  
@hebecamargo @robstatarin 
vc q pergunta? vc q devia dizer 
pra gente. selinho.  

 

E aqui estou.  04.10 14:17 2 1  @JosefinaFrania  
@hebecamargo Aí no céu a 
nuvem é feita de algodão doce? 

 

OI OI OI 04.10 14:20 0 0 @CaetanoNatan  
@hebecamargo Saudades 
 
@Jessycaarauj  
@hebecamargo oi oi  
 
@maxwellpereira  
@hebecamargo  VIDA VIDA 
VIDA 

- 

Vou me 
desquitar do 

04.10 17:18 0 0 - - 



@LelioCamar
go  

I'm at Pão de 
Açúcar (São 
Paulo, SP) 
http://4sq.co
m/177Puab  

04.10 21:34 2 1 - Link para o foursquare da Hebe 

       

I'm at 
Pagode da 
Berê 
http://4sq.co
m/1aUwNL6  

05.10 01:19 0 0 - Link para o foursquare da Hebe 

VIVA! RT 
@ofuxico_ofi
cial: Copa do 
Mundo tira 
Malhação do 
ar | Ofuxico 
http://ow.ly/
pwKnf  

05.10 13:51 3 1   

Alguém 
chama a 
SuperNanny 
para o Bruno 
de Lucca.  

05.10 14:05 2 0 @vovoopalmirinha  
@hebecamargo Oi querida, seu 
filho acabou de sair daqui com 
os amigos, levou uma bandeja 
com 20 kibes. 
 

 

Explicação 
para o 
xilique do 
menino 
Bruno de 
Lucca: muito 
miojo na 
infância. 

05.10 14:20 6 2 @Talk_Celebrity  
Tá explicado!! Rsrsrsrsrsrsrs RT 
@hebecamargo Explicação para 
o xilique do menino 
@brunodeluca muito miojo na 
infância. 

- 

@nairbello 
@hebecama
rgo o 
Bruninho 
está 
explicando 
como se 
pega câncer, 
você viu?  

05.10 14:23 6 1 @JaqueeIine  
@nairbello @hebecamargo 
ahahahahaha te amo, Nona. 
 
@hebecamargo  
@nairbello Vou mandar ele de 
presente para você de inimigo 
secreto. 

 

Dica de 
inimigo 
secreto: 
Bruno de 
Lucca  

05.10 14:32 2 1 - - 

É cada 
gracinha 

05.10 14:35 2 2 @jrnascimento15  
@hebecamargo Hebe, vc nem é 

- 

http://4sq.com/177Puab
http://4sq.com/177Puab
http://4sq.com/1aUwNL6
http://4sq.com/1aUwNL6
http://ow.ly/pwKnf
http://ow.ly/pwKnf


nessa 
timeline.  

famosa . Não tem nem um 
programa de viagens ...o Bruno 
De Lucca é famoso e tem  
 
@dehsantos__  
@hebecamargo Mas Bruno 
falando que tem programa de 
viagem é meio mãe do Chris 
dizendo que o marido tem dois 
empregos! Eu hein! 
 
 

@officialpau
sini just 
loved 
limpido, my 
dear!  

05.10 19:15 0 0 - - 

Se chorei ou 
se sorri o 
importante é 
que muita 
vodka bebi. 

05.10 19:40 19 4 @cassiatostes  
@hebecamargo vai vc sua 
morta kkkkkkkkkkkkkkkkk  

- 

@christianch
a Rebelde vai 
para o 
inferno viu?  

05.10 19:41 0 0 - - 

       

@poxadudu
h todo amigo 
que viaja 
para Miami 
me traz um 
desse!  

06.10 01:51 0 0 Em resposta ao tweet: 
perfume de vó, quem já viu? 
acho que esse perfume deveria 
se chamar "perfume de vó" 
http://twitpic.com/dg8enz  

 

I'm at Chilli 
Pepper 
Single Hotel - 
@chilliphotel 
(São Paulo)  

06.10 19:22 3 3 @brunoernica  
@hebecamargo @ChilliPHotel 
ctz q vc taí mesmo  
 
@MicheleFernanda  
“@hebecamargo: I'm at Chilli 
Pepper Single Hotel - 
@chilliphotel (São Paulo) 
http://4sq.com/1b0IyzE ” Cc 
@RogerViegas  
 
@hebecamargo  
@brunoernica @ChilliPHotel 
estava e perdi minha peruca na 
piscina  
 

Link para o foursquare da Hebe 

       

@oserginho 06.10 10:51 0 0 - - 

http://twitpic.com/dg8enz


adorei a 
matéria no 
altas horas. 

❤   

Lembrando 
que hoje tem 
meu 
programa na 
TVS 

06.10 10:53 3 1 @SonsaAbrao 7 out 
@hebecamargo Vamos estar 
espionando. 
 
@dibbissimo 7 out 
Bebendo cerveja Antarctica! 
"@hebecamargo: Lembrando 
que hoje tem meu programa na 
TVS” 
 
@FabioBaeta_ 7 out 
@dibbissimo Eu não esqueço da 
@hebecamargo bebendo de 
uma vez em sua tulipa. 
 
@dibbissimo 7 out 
@hebecamargo sua melhor 
entrevista na TV Tupi 
http://youtu.be/j_I8GqfK1HA 
 
@jrnascimento15 7 out 
@hebecamargo Entrevista com 
o ator Cláudio Cavalcante e Dina 
Sfat  e musical de Nara Leão e 
Gonzagão . 21:45 na TVS 
 
@EikeAbsurdoo 7 out 
@hebecamargo ao vivo? 

- 

Vou pedir ao 
museu do 
Louvre em 
sua sessão 
do Egito 
antigo uma 
foto da 
minha 
infância para 
o 12 de 
outubro  

06.10 13:32 4 2 @FabricioBelo 7 out 
@hebecamargo Pede Nóe as 
fotos da época da arca, acho 
que deve ter foto sua. 
 
@jrnascimento15 7 out 
@hebecamargo Pedi 2 ; pedi 
pra @nairbello tbm . 
 
@FabricioBelo 7 out 
A @hebecamargo foi a primeira 
garçonete e perguntar "com 
mais 1 real, deseja aumentar a 
batata Senhor?" na santa ceia. 
RETUITADO PELA HEBE 

 

Tem uma 
amiga minha 
que salvou 
meu telefone 

06.10 16:25 1 3 @miltiin 7 out 
@hebecamargo cara pensei q vc 
tava morta  

 

http://youtu.be/j_I8GqfK1HA


como HEBE 
DAS COTAS. 

I'm at 
Casinha do 
Retiro 
Espiritual 
Cósmico (São 
Paulo) 
http://4sq.co
m/1b4XtZD  

06.10 20:10 2 2 - Link para o foursquere da Hebe 

       

 14.10 - - - NÃO TUITOU   

@itau 
gracinhas, 
me tirem 
uma duvida? 

15.10 10:37 2 2 @itau 15 out 
@hebecamargo sempre ;-)  

 

40 graus 2 x 
0 70 graus 

15.10 10:45 2 1   

Lembro que 
na minha 
época de 
escola não 
haviam aulas 
de história, 
pois ela 
ainda não 
havia sido 
escrita. 
#DiaDoProfe
ssor  

15.10 10:59 30 2   

I'm at 
Cansada 
dessa rotina 
http://4sq.co
m/15Fajxg  

15.10 14:24 3 0  Link para o perfil do foursquare 

I'm at Festivo 
Espaço de 
Eventos w/ 
@brunoernic
a 
@canauman
n 
http://4sq.co
m/19G7Im2  

15.10 20:23 0 0 @canaumann 15 out 
@hebecamargo sou muito pop 
de frequentar o mesmo 
ambiente que a gracinha! ;)  

- 

@jrnascimen
to15 15 out 
"A Hebinha 
..." vão dar a 
@hebecama
rgo no 
Teleton . 

15.10 22:26 1 0   

http://4sq.com/1b4XtZD
http://4sq.com/1b4XtZD
http://4sq.com/15Fajxg
http://4sq.com/15Fajxg
http://4sq.com/19G7Im2
http://4sq.com/19G7Im2


Hebe dada, 
ela fala 
"Gracinha" e 
dá Selinhos 
.Doem e 
garantam 
logo a sua ! :) 
 
RT  

       
@OAlexxan
der do 
teleton? 
Sim@OAlex
xander do 
teleton? 
Sim 

16.10 10:04 0 0 Em resposta ao tweet: 
 
@OAlexxander 16 out 
@hebecamargo Verdade sobre 
os bonequinhos da Hebe? Vou 
chorar! :')) 
 
@OAlexxander 17 out 
@hebecamargo Que lindo! Eu 
quero um bonequinho! Vou 
pedir para as gracinhas do Sbt! 
Hahahaha 
 
 @hebecamargo 20 h 
@OAlexxander não peça 
gracinha! Doe e ganhe, muito 
melhor! 

 

Irene 
Ravache irá 
me 
homenagear 
no 
@TeletonOfi
cial deste 
ano!  

16.10 19:42 0 0   

       

I'm at 
@BurgerKing
Br w/ @vynn 
http://4sq.co
m/174QLpk 
  

16.10 12:20 0 0  @Aninhaschneider 17 

outVocê não está no céu, 

belezinha? @hebecamargo: 

I'm at @BurgerKingBr w/ 

@vynn 

http://4sq.com/174QLpk  

 @BurgerKingBR 17 out 

@hebecamargo Que bom 

você por aqui, gracinha! <3 

 @hebecamargo 22 

h@BurgerKingBR adoro o 

pão com salame de vocês! 

Link para o perfil do foursquare 

@nairbello 16.10 17:03 1 0 @hebecamargo 22 h  

https://twitter.com/OAlexxander
https://twitter.com/OAlexxander
http://4sq.com/174QLpk
http://4sq.com/174QLpk


22 h 
SIM 
SENHOR! RT 
@poxadudu
h: 
@hebecama
rgo 
@nairbello 
as madame 
vão ao 
teleton 
again?? 

@nairbello @poxaduduh na 

bancada do inss! 

 @ElizianePacheco 21 

h@nairbello @poxaduduh 

@hebecamargo Eu não perdi 

nem uma novela q vc 

fez.,acho vc talentosa e 

engrassada. 

       

@nairbello 
21 h 
Eu e 
@hebecama
rgo 
estaremos 
no 
#TeletonBras
il2013 no dia 
26 de 
Outubro. 
Bancada 
Corega de 
Twitteiras <3 
 
RT 

17.10 17:38 1 0 @ScarpaChiquinho 22h 

@nairbello @hebecamargo  

Qual o Número que eu tenho 

que ligar .. Pra doar 10 

milhões? 

 @DecaBono 22h @nairbello 

@hebecamargo Mt bom!! 

 

Claudia 
Leitte é tão 
engraçada 
que não 
devia estar 
no the Voice 
e sim no 
zorra total  

17.10 22:43 28 1 @tiagobarnabe 17 

h@hebecamargo kkkkkkk  

 

Daniel, pega 
essa voz 
grave e diga: 
TA 
DOEEEENDO.  

17.10 22:47 2 1   

@guivasconc
elos  
Vocês se 
impressiona
m com um 
lanbutãn 
porque não 
lembram das 
jóias da 

17.10 22:47 2 1  @arthurfreimann 17 

h@guivasconcelos 

@hebecamargo bichas 

esquecidas 

 @guivasconcelos 17 

h@arthurfreimann 

@hebecamargo bichas 

deslumbradas 

 



@hebecama
rgo, né.  

Olha o 
@Gominho 
no 
#ThevoiceBR  

17.10 22:48 18 2 @Mariadiene @hebecamargo 

@Gominho Pensei 

exatamente isso qdo o vi. 

 @Gominho Hahahahahahaha 

RT @hebecamargo: Olha o 

@Gominho no #ThevoiceBR 

 @thaisrood @Gominho 

Love, seu cabelo é mais bem 

cuidado! HAHAHA <3 

 @hebecamargo @Gominho 

da fazenda pra Globo. Sabia 

que você seria sucesso. Nem 

eu consegui isso! LINDO DE 

VIVER! 

 @Gominho @hebecamargo 

hahahaha já fui eliminado! 

Vou participar do q agora?? 

Show de Calouros! 

 @Hednna @Gominho gotoso 

vc...rsss 

 @hebecamargo @Gominho 

Vai no Chacrinha! 

 @PaulaDasPaulas 

@Gominho 

@hebecaAdoooooooooooooo

oooooooooooooo 

vccccccccccccccccccc 

gominhoooooooooooooooooo

oooooooo[ 

 

Eu viro, 
desviro e 
me reviro 
para esse 

rapaz! 

17.10 23:02 25 3 @raafaelms “@hebecamargo: 

Eu viro, desviro e me reviro 

para esse rapaz!” Hahaha Oi 

Rafael 

 

Joguem a 
cadeira 
nessa 

menina 

17.10 23:08 26 2 @solbrasill Rsrs twitte 

perfeito p hj rsrsrsrsrrs 

ahhhhhh #perdão 

“@hebecamargo: Joguem a 

cadeira nessa menina” 

 @guiguizito“@hebecamargo: 

 



Joguem a cadeira nessa 

menina” kkkkkkkkkkkkkk 

 @neuzafrenham 

@hebecamargo Partido 

politico ta usando a imagem 

da Hebe em suas propaganda 

na TV. Isso pode? 

Queria ver 
a cara de 
decepção 

dos 
participante
s ao verem 
a Claudia 
virando a 
cadeira 

para eles. 

17.10 23:15 15 1   

Os jurados 
estão 

dormindo? 

17.10 23:28 5 0 @GretaGarbo90 

@hebecamargo eles estão 

com ctza! 

 

A cota de 
couro da 

noite! 

17.10 23:40 7 0   

O menino é 
filho do 
Ziraldo! 

17.10 23:48 8 0 @bravinmoreira 

“@hebecamargo: O menino é 

filho do Ziraldo!”      

HAHAHAHAHAHAHA 

 

Isso é 
música de 
performanc

e do 
Marquito. 

17.10 23:49 10 2 @viniciusrlima 

“@hebecamargo: Isso é 

música de performance do 

Marquito.”HAHAHHAHAH

AHA 

 @Scattero “@hebecamargo: 

Isso é música de performance 

do Marquito.” MUITO 

hahahahahahahaha 

 @Claudiadabreu12 

@hebecamargo @andregabeh 

NESTE MOMENTO o 

#institutoroyal mata cães em 

sua fábrica, em São Roque. 

PM e manifestantes no local. 

Cães MORRENDO! 

 

Fernanda 
Lima é a 
Britney 

brasileira. 
Canta tão 

17.10 23:52 9 4 @CentraldaGaby 

@hebecamargo Tão 

PlayBack! 

 @Ma_hawerroth 

 



bem quanto 
a menina 

americana. 

@hebecamargo Credo.... Que 

comparação nada haver!! 

Meu filho 
está muito 

interessado 
no 

programa. 

17.10 23:58 2 1   

       

Esses 
rapazes 

podem vir 
em casa! 

18.10 00:06 3 1   

@vynn 
@DearJohn

Dick Que 
saliencia é 

essa? 

18.10 00:07 0 0 Em resposta ao tweet: 

@DearJohnDick Não gosto 

de magrelos mas esse número 

4... 

 @vynn @DearJohnDick vc 

nao me viu pessoalmente 

- 

@DearJohnDick 

@hebecamargo @vynn 

adooro!! Mas ainda sou 

apenas seu Hebe 

 

Estou 
adorando 

ver a 
Babalu e o 

Raí! 

18.10 00:09 23 3   

MORRI 
QUE A 

FERNAND
A FALOU 
ISSO˜ 

18.10 00:12 10 4   

A pessoa 
de cima tem 

piruzinho. 

18.10 00:18 1 1   

A Mama 
Bruschetta 

não fala 
nada? 

18.10 00:19 3 2   

Tadinha da 
Perséfone... 

18.10 00:25 8 3   

@poxadudu
h já tive 

dias 
melhores e 

você? E 
minha 

18.10 00:44 8 3 Em resposta ao tweet: 

@poxaduduh Boa Noite a 

todos. Como estão vocês? 

 



itabira? -  

@poxaduduh @hebecamargo 

hahaha jesus de misericordia 

em Itabira, gente... BH é mais 

bonita haha 

@Thidylicio
us 

@philtonn 
QUE 

SALIÊNCIA 
É ESSA?  

18.10 00:45 0 0 @Thidylicious 

@hebecamargo @philtonn 

kkkkkkk Hebe 

ressuscitouuuuuuuu 

  @philtonn @hebecamargo 

@Thidylicious também fiquei 

beeeege amiga! rssss 

 

O menino 
@victor_pal
mero fará 

minha 
biografia. 

Será a 
maior 

coleção 
desde a 

criação da 
barsa. 

18.10 00:47 0 0 @boechat @hebecamargo 

ROOOOOOOO 

 @boechat @hebecamargo 

Vamo dormiii 

 @hebecamargo @boechat e o 

medo de acordar morta? 

 

Vou invadir 
a tiffanys e 
resgatar as 
joias que 

são 
maltratadas 

pelas 
vendedoras

. 

18.10 15:07 23 4  @b_aL 18 out 

Hahahahahhahahahah 

“@hebecamargo: Vou invadir 

a tiffanys e resgatar as joias 

que são maltratadas pelas 

vendedoras.” 

Expandir 

 alvaro abreu  @alvriotw 18 

out 

@hebecamargo Essa vida tem 

q ser levada na 

brincadeira....... na galhofa 

de Marrakech Médina, 

Marrakech 

  ortal Maria 

 ita  @PortalMR 18 out 

@hebecamargo 

Hahahahahaha 

 

@nairbello 18.10 17:52 0 0   



18 out 
Isso foi a 

@hebecam
argo que 
falou que 

eu sei: 
http://bit.ly/1

i2I91I 

@nairbello 
to 

mentindo?  

18.10 17:58 0 0 @caisex @hebecamargo 

@nairbello mas vcs não 

morreram?  

 

I'm at 
Shopping 

Pátio 
Paulista 

(São Paulo, 
SP) w/ 25 

others 
http://4sq.co
m/16VSdI8   

18.10 20:23 0 0   

       

@GabyAma
rantos 
Amore, 

queria uma 
ajuda sua. 
Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele! 

19.10 01:58 0 0 Em resposta ao tweet: 

@GabyAmarantos Ensaio 

fotográfico agora pq meu 

nome é Gaby e meu 

sobrenome é TRABALHO 

#OBRIGADAJESUS 😍 

http://instagram.com/p/fortqV

pctz/ 

 

@GabyAma
rantos Você 
pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 
ajuda!  

19.10 01:59 0 0   

@DaniloGe
ntili 

Danilinho, 
queria uma 
ajuda sua. 

19.10 02:00 0 0 Em resposta ao tweet: 

@DaniloGentili Aguardei 30 

anos pro He-Man me mandar 

um recadinho e finalmente 

 

http://bit.ly/1i2I91I
http://bit.ly/1i2I91I
http://4sq.com/16VSdI8
http://4sq.com/16VSdI8


Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele.  

esse dia chegou! Te amo 

Garcia Jr! Taí o Recado: 

http://bit.ly/1eyhM3F 

@DaniloGe
ntili Você 

pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 
ajuda!  

19.10 02:00 1 0 Em resposta ao tweet: 

@DaniloGentili Aguardei 30 

anos pro He-Man me mandar 

um recadinho e finalmente 

esse dia chegou! Te amo 

Garcia Jr! Taí o Recado: 

http://bit.ly/1eyhM3F  

 

@MarceloT
as Tas 
amore, 

queria uma 
ajuda sua. 
Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele 

19.10 02:01 0 0 Em resposta ao tweet: 

@MarceloTas 19 out 

Com meu nerd faixa-preta 

predileto Silvio Meira no 

#Recife @ Poço da Panela 

http://instagram.com/p/foo0ht

FkN9/  

 

@MarceloT
as Você 

pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 
ajuda!  

19.10 02:01 0 0 @Descompreendido 

@hebecamargo 

@MarceloTas plaquinha do 

unfollow... viado do caralho... 

 

@OliveiraS
arah 

Sarinha 
querida 

19.10 02:02 0 0   

http://bit.ly/1eyhM3F
http://instagram.com/p/foo0htFkN9/
http://instagram.com/p/foo0htFkN9/


queria uma 
ajuda. 

Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele  

@OliveiraS
arah Você 
pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 
ajuda! 

19.10 02:03 0 0   

@gloriafper
ez amore, 
queria uma 
ajuda sua. 
Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele  

19.10 02:04 0 0   

@gloriafper
ez Você 

pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 
ajuda! 

19.10 02:04 0 0   

@GalisteuO
ficial amore, 
olha a dm 

19.10 02:05 0 0   



carinhosa 
que 

mandei! <3  

Bom dia 
para quem 

é uma 
gracinha! 

19.10 10:08 10 0 @amenda_leao 19 out 

@hebecamargo bom dia 

então! 

de Pinhais, Paraná 

 ricardo grandi  @ricagrandi 

24h 

@hebecamargo obrigado 

deusa greco-latina S2 

Expandir 

 Julia  odrigues  @Juulia_RS 

23h 

@hebecamargo bom dia! :-) 

 

Quenhe 
voce? 

19.10 10:45 1 0   

@GabyAma
rantos Pra 

vc 
@HebeCa

margo 
#ForçaJulio 
vai dar tudo 

certo :) 
http://instag
ram.com/p/f
ptE3oJcvW/ 

 
RT  

19.10 11:09 3 1 @hebecamargo 23 h 

@GabyAmarantos 

Muitissimo obrigada querida. 

Se eu ja me emocionei aqui, 

imagine ele <3  

 

I'm at 
Shopping 
Eldorado - 

@shopeldor
ado (São 

Paulo, SP) 
w/ 20 others 
http://4sq.co
m/1cGsB39   

19.10 13:12 0 0 - Link para o perfil do foursquare 

I'm at 
Outback 

Steakhouse 
- 

@outback_
brasil (São 
Paulo, SP) 

19.10 13:46 1 0  Link para o perfil do foursquare 

http://instagram.com/p/fptE3oJcvW/
http://instagram.com/p/fptE3oJcvW/
http://instagram.com/p/fptE3oJcvW/
http://4sq.com/1cGsB39
http://4sq.com/1cGsB39


w/ 4 others 
http://4sq.co
m/19T9iin  

I'm at 
Aoyama | 

青山 - 

@restaoya
ma (São 

Paulo, SP) 
w/ 3 others 
http://4sq.co
m/1eAdKru  

19.10 20:30 0 0   

@ClaudiaL
eitte amore, 
queria uma 
ajuda sua. 
Tenho um 
amigo que 

ta com 
leucemia e 

nós 
estamos 

numa 
campanha 

para dar um 
apoio pra 

ele  

19.10 22:43 0 0   

@ClaudiaL
eitte Você 
pode fazer 
uma foto 
com uma 

folha escrita 
#forcajulio? 

Ele vai 
amar e 

seria uma 
grande 

ajuda!  <3  

19.10 22:44 0 0   

@imnotreal 
oi gracinha!  

19.10 22:58 0 0  @hebecamargo @imnotreal 

vem sentar no meu sofá! 

 @hebecamargo @imnotreal 

nao. Tem q ser sem. 

 @hebecamargo @imnotreal 

ta aqui! Vem buscar! Por 

onde vc anda que nunca mais 

o vi? 

 

       

Quem 
roubou uma 

hora de 

20.10 09:08 13 1 @disaglia @hebecamargo O 

Mestre da sua colônia no 

Nosso Lar.  

 

http://4sq.com/19T9iin
http://4sq.com/19T9iin
http://4sq.com/1eAdKru
http://4sq.com/1eAdKru


sono 
minha?  

@disaglia 
20 out 

@hebecam
argo Não 
apareceu 
hoje no 

Twitter acho 
que já 

reencarnou. 
RT RT  

20.10 09:27 3 0   

@victorolive
ira 

@DotoraCa
mis 

adorando a 
aula da dvd. 

anotando 
tudo!  

20.10 22:16 0 0 Em resposta a conversa: 

 @DotoraCamis Las Vegas é 

cidade dos solteiros e eu vou 

com marido e mãe ahaha 

 @victoroliveira 

@DotoraCamis l.a é muito 

legal! fui esse ano e amei. 

vale também ir a san diego. 

eu fiz a highway 1 

 @DotoraCamis 

@victoroliveira nossa, 

preciso escolher meu roteiro 

:(((( to ficando confusa 

ahahah 

 @victoroliveira 

@DotoraCamis tem muita 

coisa pra ver! malibu, st 

barbara, st monica.. incrivel 

demais. 

- 

@victoroliveira 

@hebecamargo 

@DotoraCamis hahaha aula 

da dvd?? 

 @hebecamargo 

@victoroliveira cvc. Tinha 

derrubado mingau no teclado 

e saiu isso! 

 @victoroliveira 

@hebecamargo 

AHAHAHHAHAHAHAHA

 



HAHA AI VEIA! 

Sentadinha 
esperando 

Sai de 
Baixo 

começar. 

20.10 22:21 4 2 @rayanjansen 

@hebecamargo sai de baixo é 

aquele programa de gente 

velha? 

 @alecaramori E depois ainda 

tem o Superman #saudades 

 T “@hebecamargo: 

Sentadinha esperando Sai de 

Baixo começar.” 

 @_marcos_sam 

@hebecamargo Nunca mais 

teve reunião de condomínio 

pra vc ir? 

 @jrnascimento15 

@hebecamargo iiih , espera 

daqui a 3/4 semanas , pq tá 

voltando e ... "Cala Boca 

HEBE" . Rsrs 

 

Work 
gracinha 

20.10 22:59 5 2   

@renabona
ccini qdo eu 

parei de 
tomar o que 

teve de 
amigo 

pedindo pra 
eu vender o 
remedinho..
. joguei td 
na privada  

20.10 23:13 0 0 Em resposta ao tweet: 

@renabonaccini Gente q usa 

medicação de #TDHA como 

droga, eu q sou diagnosticada 

ñ tenho nem coragem de 

chegar perto  

 

@celsodoss
i meu 

perfume é o 
eau de 

gracinhe  

20.10 23:45 1 0 Em resposta ao tweet: 

@celsodossi Perfumes da 

Britney, J-Lo, Madonna, 

Aguilera, Paris Hilton: tudo 

vendido em farmácia nos 

EUA por 30 dólares. Fedidos. 

@celsodossi @hebecamargo 

Jurava que fosse o Tabu. 

HAHAHAAHAHA 

 @hebecamargo @celsodossi 

olha essa montagem que fiz 

http://sp0.fotolog.com/photo/

16/5/85/plantaodenoticia/117

 



6126014_f.jpg … 

 @celsodossi @hebecamargo 

kkkkk amo  

@Teledram
aturgia  

A 
@hebecam
argo ? RT 

@flaviadura
nte: A véia 

tá no 
Brasil??  
RT RT 

20.10 23:49 1 0 @flaviadurante 

@Teledramaturgia 

@hebecamargo Hebinha tá 

no céu comendo pão 

(francês)!!! 

 @hebecamargo 

@flaviadurante 

@Teledramaturgia a ultima 

coisa que me lembro foi de 

ter comido brioche. 

 

       

 


