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Cheio de
saudade
A novela entre Anitta, Luana Piovani e Pedro Scooby
ganhou mais um capítulo,
ontem. O surfista postou
uma foto com a nova namorada em Bali, no Instagram
Stories, e questionou: “Tudo bem em menos de 24h
já estar com saudade?”, escreveu. Os internautas, no
entanto, acreditaram que
Scooby deu uma ‘alfinetada’ na ex-mulher, já que estava na casa dela, em Portugal, para ver os filhos.
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Silvio Santos:
outro neto
Silvio Santos vai ser vovô de novo! A filha caçula do apresentador, Renata Abravanel, de 32 anos,
está grávida do segundo
filho, fruto do relacionamento com o empresário Caio Curado. O casal
já tem uma filha, Nina, de
apenas 1 anos e 6 meses.
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A verdadeira
‘dona do pedaço’
LLOs fãs de Gretchen poderão conferir o la-

QUE CORPÃO! De biquíni, Isis Valverde mostrou toda
sua beleza e boa forma em um clique publicado no Instagram, ontem. A mãe do Rael, de seis meses, posou para a nova coleção de uma marca de roupas de banho e
foi muito elogiada pelos internautas.
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Babadinho

Tatá Werneck compartilhou um momento fofo ontem
com seus seguidores, no Instagram. A apresentadora postou
um vídeo do momento em que sentiu sua filha chutar pela
primeira vez: “Bebê de nome provisório Clovis mexeu pela
primeira vez”, escreveu ela na legenda do vídeo.
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do atriz dela em breve. É que a Rainha do
Rebolado fará uma participação em A Dona do Pedaço, da TV Globo. Na trama, ela
deverá ser a ex-mulher de Eusébio, personagem de Marco Nanini, e também contracenar com a atriz Rosi Campos. As informações foram confirmadas pelo representante de Gretchen, Roberto. “Ela está extremamente feliz com o convite e começará
a gravar nos próximos dias. Mas ainda não
temos muitas informações sobre personagem”, explica ele. E a agenda de Gretchen
está cheia! Ela fará um show no Paris 6 Burlesque, no dia 20. Já no dia 23, ela participa
do musical ‘8 ou 80’ no Teatro Rio Mar, em
Fortaleza, onde fará cenas de um consagrado musical da Broadway.

Paula: ‘É
necessário’
Em entrevista ao canal
de Thais Fersoza, no Youtube, Paula Fernandes,
de 34 anos, falou sobre
o desejo de ser mãe e revelou que pensa em congelar óvulos: “Filhos são
resultado de uma relação
bem sucedida. Vou fazer
porque é necessário. É um
conforto pra gente”. Na
conversa, ela também comentou sobre a boa relação que mantém com os
ex-namorados, com exceção de um: “Só não consigo ser amiga de um, porque ali é um caso perdido.
Ex não deixa de ser uma
pessoa incrível, uma pessoa legal, tem uns que a
gente tem afinidades e
não vai deixar de ter”.
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