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ELA NÃO PARA!

MAIS QUE
AMIGAS,
FRIENDS

LLAnitta aproveitou o dia de folga, ontem,

para colocar o bronze em dia. Linda, livre,
leve e solta, a Poderosa compartilhou uma
foto de biquíni ao lado de Olavo, seu cachorro da raça Cavalier King Charles Spaniel. Ostentando um corpão invejável, a
cantora se prepara para brilhar no palco do
Rock in Rio, neste sábado. Ah, e por falar
em Anitta, a funkeira tem novas parcerias
vindo por aí. É que na próxima quarta-feira vai gravar um clipe com as cantoras Luísa
Sonza, Lexa e MC Rebecca. O título ainda
não foi definido e a produção ainda corre
para bater o martelo sobre o local de gravação. Tá bom ou quer mais? Além disso,
Anitta vai gravar uma música com o cantor angolano Preto Show. Prepara!

LLAmigas de longa
data, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé
posaram juntas, mostrando que estão unidas na recuperação de
Lolô, que luta contra
um câncer nas glândulas salivares. “Ela tá
comigo em variadas
situações desde sempre! Já fizemos muiiiiita coisa! Agora eu tô
num dos momentos
mais delicados da minha vida e ela tá junto! Uma palavra que
resume esse ‘junto’?
AMOR”, se derreteu
Heloísa, no Instagram.

BARBIE NA CAIXA

LLIvete Sangalo pegou
o público de surpresa ao
aparecer platinada na semifinal do The Voice Brasil,
terça, na Globo. Mas calma.
Tudo não passou de uma
homenagem à apresentadora Hebe Camargo. A peruca fez sucesso na web e
Veveta foi comparada com
a Cher, Claudia Leitte, e até
com a vilã Carminha, da
novela Avenida Brasil. Pois
agora a brincadeira chegou a outro nível! A baiana virou meme da boneca
Barbie em uma montagem
feita por seus fãs.

LUD: ‘MOTOTÁXI É VIDA’
LLAtração do Mais Você de
ontem, Ludmilla encarou um
dos seus “maiores medos”
para não perder a hora do
programa comandado por
Ana Maria Braga, na Globo.
Atrasada, ela teve que fazer
uso do serviço de um mototáxi para chegar a tempo na
atração. O fato repercutiu

nas redes sociais já que em
2013, em entrevista a Marília Gabriela, Lud afirmou que
seu maior medo era o risco
de ‘cair de moto e se ralar toda’. “Mototáxi é vida! Consegui chegar. Tô toda amassada, toda descabelada, mas
consegui chegar”, brincou a
cantora, no Instagram.

BABADINHO

A gravação do DVD comemorativo aos dez anos do Grupo Tá na Mente contou com as participações de Péricles,
Chininha e Príncipe, Suel e Vitinho. A festa aconteceu na
Ita Music, em Itaboraí, e reuniu mais de três mil pessoas.
“Foi uma noite inesquecível para nós e esperamos que para os nossos fãs também. Foi uma festa cheia de romantismo, que é o nosso forte”, disse o vocalista Rony Lucio.

LL

CASÓRIO E
PROCESSO
Com casamento marcado
para dezembro, o jogador
Walace Souza, que atua como
volante da Seleção Brasileira e
do Udinese, da Itália, vem enfrentando um imbróglio familiar. É que, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal
O Dia, a modelo Priscila Santana se envolveu com o craque
em novembro do ano passado, após os dois se conhecerem num treinamento da Seleção em Londres. Há pouco
tempo, a moça descobriu que
estava grávida, pediu DNA e
o resultado deu positivo. Agora, Priscila tenta fazer o atleta
registrar a filha.
LL

