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Show da
Poderosa

Fotos Reprodução do Instagram
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vida de Anitta está
pra lá de movimentada
nesta quarentena. Além
da Poderosa treinar todos
os dias à beira da piscina
da sua mansão, na Barra, o romance dela com
o modelo Gui Araújo está muito bem, obrigada.
Ontem, o casal fez uma
dança bem divertida no
aplicativo Tik Tok, mostrando a maior sintonia
entre os dois. Gui ainda
aproveitou para se declarar para a amada na legenda do vídeo na mesma rede social: “Eeeeee
Anitta... Acho que te amo
viu, #peloamor”. Viva o
amor! E por falar na cantora, Anitta anunciou ontem que fará sua primei-

ra live, amanhã, às 20h,
no canal da Skol Beats no
YouTube. Tudo em prol
de uma boa causa. É que
a transmissão ao vivo, em
formato de show, vai arrecadar doações para a
Central Única das Favelas
(Cufa). “Chegou a hora!
Eu vou fazer uma live sabadão, vai ser um show.
Já fiz bastante live cantando acústico, música
de outras pessoas, dessa
vez é música minha. Falei
que ia demorar, demorou
um pouquinho, porque
eu estava ensaiando, me
preparando, mas eu me
sinto pronta, queridos,
me sinto pronta, Brasil”,
anunciou a Poderosa no
Instagram.

‘não precisa funcionar como bloco’
Após evitar falar de Regina
Duarte no último Dia das Mães,
Gabriela Duarte postou uma foto coladinha com a mãe e publicou um texto no Instagram,
ontem, dia seguinte à saída de
Regina da Secretaria da Cultura
do governo federal. No relato,
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intitulado Escolhas, ela diz que
nunca optou por se posicionar
politicamente para além da profissão. A artista vinha recebendo
ataques. Apesar de não mencionar o nome de Regina Duarte,
defendeu que “uma família não
precisa funcionar como bloco.”

Pra lá e pra cá
O ator Rodrigo Lombardi, de 43 anos, deixou as redes sociais em
polvorosa ao publicar
ontem um vídeo no Instragram, em que aparece sem camisa em um
balanço. “Às vezes, um
balanço e uma brisa no
rosto me fazem pensar em coisas simples e
maravilhosas que a vida nos dá. Pense positivo!”, escreveu o ator
na legenda, recebendo
milhares de elogios de
seus seguidores.
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Programa
na internet
Um ano e meio sem postar conteúdos em seu canal no YouTube, Bianca
Andrade, a Boca Rosa,
promete voltar com tudo
à plataforma. É que a blogueira e ex-participante
do BBB 20 vai lançar, mês
que vem, seu próprio programa on-line. Bianca estreia como apresentadora e o cenário não poderia
ser mais apropriado durante a pandemia do coronavírus: sua nova casa,
em São Paulo.
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Indenização de R$ 30 mil
A treta entre Viviane Araújo
e Caroline Furlan, atual mulher do seu ex-marido, o jogador Radamés Martins, ganhou mais um capítulo. Após
ser alvo de insultos por parte de Caroline, a atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro
foi, ontem, até a 42ª DP (Recreio), onde registrou queixa por injúria, difamação e
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ameaça. O advogado de Viviane, Newton Dias, afirmou
à Quem que foi pedida restituição por danos morais de
R$ 30 mil. “O dinheiro será
revertido para ONGs que auxiliam os que mais precisam
na pandemia da Covid-19.”
Já a defesa de Caroline alega que as postagens configuram liberdade de expressão.
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