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BABADO

EM ALTA
Pabllo Vittar fez 26 anos
ontem e ganhou várias
homenagens dos fãs.
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O Halloween dos
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MENSAGEM PARA
O MARIDO
Taís Araujo parabenizou
Lázaro Ramos na manhã de
ontem. No aniversário de 42
anos do ator, a atriz escreveu
uma mensagem carinhosa
para o marido no Instagram.
“Te amo, feliz aniversário!
Que Deus te cubra de saúde, dê bênçãos. Obrigada
por ser esse farol em nossas
vidas, meu amor!”, postou
Taís. Lázaro retribuiu o carinho: “Te amo mais”.
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EM BAIXA
A atriz Maria Zilda disse já ter beijado ator
com bafo em novela.
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fotos Reprodução do Instagram

famosos

Halloween chegou no sábado e,
apesar da
pandemia
do coronavírus, muitas celebridades não
deixaram a
data passar
em branco,
seja comemorando em casa ou não.
Anitta não ficou de fora
das comemorações. A cantora postou fotos no Instagram com a modelo Laura
Fernandez (1). As duas estavam caracterizadas de Kim
Kardashian e Paris Hilton,
respectivamente. “Kim e
Paris estão prontas para ir”,
escreveu a Poderosa. Bruna

Marquezine
(6) escolheu
uma fantasia
inusitada: abdução por extraterrestres.
A atriz postou
a foto da comemoração
em casa no
Instagram. O
Dia das Bru4
xas também
foi bastante
aproveitado pela família de
Giovanna Ewbank e Bruno
Gagliasso. A apresentadora
compartilhou a festinha toda decorada que fez para os
filhos, Bless (3), Titi (2) e Zyan
(4), e encantou os internautas com as fotos fofas. Klara Castanho (5) apostou no
look Wandinha, da Família
Addams, para a data.

‘Posso beijar
em paz?’

LLWhindersson Nunes reclamou no
Twitter sobre a falta de privacidade.
Nas últimas semanas, viralizou nas
redes sociais um vídeo que supostamente mostra o humorista beijando Maria Lina Deggan. “Às vezes,
eu penso: ‘Será se estão me filmando
nesse momento ou eu posso beijar
em paz?’”, escreveu Whindersson no
Twitter. Ao que tudo indica, ele está
conseguindo superar o fim do seu casamento com Luísa Sonza e estaria se
envolvendo com a estudante de Engenharia Civil Maria Lina Deggan.
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