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BABADO

EM ALTA
Carolina Ferraz postou
foto sem maquiagem e
recebeu só elogios.

LL

Web criticou Ana Paula Siebert, que rebateu:
“Vai cuidar da sua vida!”.

LL

Fátima: ‘O amor só cresce’

Maraisa
assume novo
namorado

AGNEWS

EM BAIXA

fotos Reprodução do Instagram

LLA fila andou mesmo! Maraisa, finalmen-

te, confirmou as suspeitas de que está de
namorado novo, um mês após terminar o
relacionamento com o cantor sertanejo Fabrício Marques. A cantora postou, ontem,
no Twitter, uma foto com o médico mineiro Arthur Queiroz Amaral. Na imagem, ela
aparece no colo do amado, no maior clima
de romance. Desde o fim de semana, fãs já
apontavam o rapaz como o novo mozão
da sertaneja, mas, até então, sem confirmações por parte dela.

Isis em forma
e na moda

que fofura!

Bruno Gagliasso deixou
os internautas suspirando
diante da fofura da foto dele com o filho caçula, Zyan,
de 3 meses, postada no Instagram. “Vontade de passar o dia todo assim”, escreveu o ator, mostrando seu
clique com o bebê no colo.

Para comemorar os três
anos juntos, Fátima Bernardes postou três fotos com
o namorado, Túlio Gadelha, no Instagram, ontem.
Na legenda, a apresentadora se derreteu toda pa-

LL

reprodução do twitter

L LIsis Valverde não tirou folga da academia no feriado de
ontem. A atriz, de 33
anos, foi fotografada
indo malhar na Barra
da Tijuca. Mas o que
chamou a atenção
foi que a musa estava
usando uma mochilinha da marca Burberry, que custa R$ 16
mil. Poderosa!

ra o amado: “O meu amor
só cresce. E sinto que com
você é assim também. Feliz
três anos, amor. Que daqui
a 365 dias a gente tenha a
mesma alegria em comemorar essa data”. Fofos!

CASA DE SCOOBY
EM PORTUGAL
É ASSALTADA
A casa de Pedro Scooby
em Cascais, Portugal, foi
assaltada na madrugada
de ontem. No Instagram,
o surfista contou que os ladrões roubaram seus equipamentos profissionais
sem que ele e Cintia Dicker percebessem. “Acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa
madrugada e levaram,
simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas”, disse.

LL

Faustão vai parar em hospital

LL

BABADINHO

DIEGO MARADONA foi internado em uma clínica
na cidade de La Plata, na Argentina, na tarde de
ontem. Segundo o jornal Clarín, a decisão de internar o ídolo argentino foi apenas uma prevenção por conta de uma situação emocional. Ele deve ser submetido a uma série de exames.

LL

Fausto Silva foi internado no Hospital Albert Einstein, em
São Paulo, ontem. Faustão deu entrada na unidade com
fortes dores na perna e inchaço. Ele estaria fazendo tratamento para aliviar o incômodo na unidade. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, confirmou as informações para o repórter Erlan Bastos, mas disse que o marido já tinha
saído do hospital, após tomar remédios e fazer check-up.

LL

