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LEONARDO ROCHA (INTERINO) leonardo.rocha@meiahora.com

TÁ ROLANDO?
FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

RITUAL DE
SANGUE

O MUNDO
É DELA!

LLA

LLEstá cada vez mais difícil para Pabllo Vittar
esconder seu romance com o compositor
Victor Weber. Mesmo negando, os dois
têm sido vistos juntos
e, para dar mais pano
para manga, o rapaz
postou uma foto no
maior chamego com
a cantora.

atriz Bianca Bin usou as
redes sociais para dividir com
seus seguidores um pouco mais
de seu lado esotérico, ontem.
De biquíni, a atriz aparece segurando um pote de vidro com
sangue de sua própria menstruação para realizar um ritual chamado de Plante Sua
Lua. Dentro do sagrado feminino, a prática consiste em devolver à Terra o sangue menstrual,
como forma de oferenda e de
celebrar a fertilidade, além de
retirar o tabu do sangue que
sai do corpo das mulheres.
Ludmilla está com tudo! Após se apresentar no Palco Sunset, do
Rock in Rio, no sábado,
a cantora foi convidada para uma parceria
internacional. Taboo,
um dos integrantes do
Black Eyed Peas, se encantou com a funkeira.
“Respeito a você. Vamos fazer uma música
juntos? Muito amor”,
escreveu ele no Instagram dela. Na resposta,
Lud disse que se sentiu
honrada. “Vamos nessa”, acrescentou. Ao
colunista Leo Dias, do
portal UOL, a cantora
disse que o convite é
para valer. “Depois de
me chamar para assistir
ao show do palco e de
me elogiar, falar que ficou hipnotizado com o
meu show pela TV, que
sentiu a energia pela TV,
me chamou para gravar
com eles”, contou.
LL

GRAVIDÍSSIMA
LLNa reta final da gestação,
Fernanda Lima surpreendeu seus seguidores ao
compartilhar ontem uma
foto mostrando o barrigão de oito meses, de sua
primeira menina. “Forninho tá apertado já”, escreveu ela na legenda da
publicação, no Instagram.
A atriz, que é casada com
Rodrigo Hilbert, já é mãe
dos gêmeos, João e Francisco, de 11 anos.

BABADINHO

LUANA PIOVANI não para de alfinetar Pedro
Scooby, seu ex-marido, nas redes sociais. A última
aconteceu ontem, quando a atriz postou no Instagram uma foto com seus três filhos em Portugal,
onde mora atualmente. Pois bem. Um seguidor perguntou a Luana: “Como ter três belos filhos e permanecer linda?”. Luana, sem papas na língua, rebateu prontamente: “Separar do pai”. Babado!

LL

JONATAHN AZEVEDO AGORA É PAPAI
Jonathan Azevedo já é papai e mostrou o rostinho do
bebê em seu Instagram. “Ontem vivi o momento mais
especial da minha vida. Meu filho nasceu. Matheus Gabriel chegou chegando. Pensem num cara feliz. Sou só
gratidão, afeto e compaixão!”, escreveu ele na legenda.

LL

