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‘Que presente’

Dona Hilda
internada

LLAnitta realizou o sonho de conhecer sua ídola Mariah

Carey. O encontro aconteceu em uma loja na cidade de
Aspen, nos estado americano do Colorado. A Poderosa foi às lágrimas ao ver a cantora norte-americana, sábado. Ontem, Mariah publicou vídeo do encontro com
Anitta em seu Instagram. Mariah pediu que a funkeira
falasse em português. “É o melhor dia da minha vida”,
disse a Poderosa. Mariah, então, brincou: “Não entendo
português, mas eu a amo, ela é linda. Estamos felizes de
nos encontrar aqui no Natal”. Emocionada, Anitta repostou o vídeo. “Já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que
eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a
razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida.
Que sensação louca. Que presente de Natal”, escreveu.
reprodução de vídeo

Que calor!
De biquíni e chapéu, Iza exibiu
seu corpão ao posar para uma foto na pérgula de
uma piscina e publicá-la em seu Instagram, ontem.

‘Seremos também pai e filho’
LLKarina Bacchi anunciou ontem, em seu canal no Youtube, que Amaury Nunes
será oficialmente pai de Enrico, fruto de uma produção
independente realizada por
ela em 2017. O anúncio foi
feito durante a celebração
de um ano de casamento do
casal. Na ocasião, ela entregou uma carta de Enrico pa-

ra Amaury na qual ele pedia a
assinatura do documento de
paternidade. “Após sua assinatura, vamos dar entrada ao
pedido de paternidade. Então, seremos também pai e
filho, para sempre. Porque no
coração acho que sempre foi
assim. Desde que Deus desenhou nosso destino. Te amo,
papai”, leu o apresentador.

Diversão na praia
Camila Pitanga aproveitou a chegada do verão e foi à
praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, ontem. De biquíni
estampado, a atriz mostrou toda sua boa forma, tomou
banho de mar e ainda jogou frescobol com um amigo.

LL

LLDona Hilda Rabello
está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), do Hospital Pró-Cardíaco, em
Botafogo, na Zona Sul
do Rio. Ela trata uma
infecção respiratória.
A informação foi dada
ontem por meio do Instagram que era de seu
filho Jorge Fernando,
que faleceu em outubro, aos 64 anos, vítima
de um aneurisma. “Vamos vibrar por ela que
é tão iluminada, doce e
amada”, diz o texto.
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