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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Angélica e Huck celebram aniversário de Benício: ‘Menino de luz’.

Flávia Pavanelli termina
noivado com Junior Mendonza: ‘Momento difícil’.
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Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com
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Juliana Paes
quer ser mãe

‘é um tabu’
Laura Neiva abriu o jogo e
falou sobre a epilepsia, doença com a qual foi diagnosticada aos 19 anos, em entrevista
à Quem. “A questão das mulheres acharem que não podem ter filhos por causa da
epilepsia, é uma pena. A falta
de informação sobre a doença mostra que precisamos falar mais sobre isso. Essa doença é um tabu. As pessoas têm
medo”, explicou.

LL

Bota o barrigão no sol

‘se cabelo
fosse bom...’
LLXuxa foi a primeira convidada da estreia da

quinta temporada do Lady Night, que aconteceu ontem. Na entrevista, a eterna Rainha
dos Baixinhos revelou se voltaria ou não à
Globo. “A TV mudou muito pra eu pensar
em voltar. Eu não sei. Acontece que eu tenho
contrato a cumprir na outra emissora”, disse Xuxa, um pouco sem graça. Tatá também
perguntou se as paquitas “se pegavam” na
época do programa. “O que eu sei é que
paquita pegava paquito, mas ninguém podia saber”, revelou a apresentadora. Por
fim, Xuxa ainda deu algumas respostas aos
haters que fizeram comentários quando ela
decidiu ficar careca. “Se cabelo fosse bom
não dava no c*”, e sobre as rugas aparentes:
“Te digo uma coisa: o Ju adora, eu vou ficar
enrugada com uma cara de bem, amada”. O
programa ainda terá participações de Babu
Santana, Fábio Assunção, Carlinhos Maia e
Luciano Huck, entre outros.

LLNathalia Dill encantou os
seguidores com uma foto na piscina, ontem. Para
se despedir das férias em
Fernando de Noronha, a
atriz publicou uma imagem de maiô, onde dá para ver a barriguinha de 7

Andressa fala
sobre separação
Andressa Suita respondeu o comentário de um
rapaz que especulou sobre os motivos para o fim
do casamento com Gusttavo Lima. “Esse cara não largou dela, não, é mentira,
jogada de marketing para
a música. São completos,
casamento tem sua rotina,
não é mais vida de solteiro,
glamour de baladas”, disse o seguidor. “Concordo
com você, essa era a minha
intenção. Mas vida que segue”, escreveu ela.
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Juliana Paes participou de
uma entrevista ao canal do
YouTube de Celio Ashcar Jr. Na
conversa, a atriz, que é mãe
de Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 7, revelou que tem
vontade de ser mãe de uma
menina, porém tem alguns receios. “Eu tenho muita vontade de ter uma Julianinha,
mas eu tenho medo. Não medo em relação aos processos
da maternidade, mas educar
é muito difícil. Exercitar a maternidade plenamente, trabalhando do jeito que a gente
trabalha, é complicado”, disse
a atriz, que ainda contou que
já tem até possíveis nomes para a menina: Helena ou Rosa.
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meses. “Hora de me despedir! Obrigada por me
receber tão bem! Nossa
#babymoon foi lindaaaa”,
escreveu na legenda. Nathalia está à espera de sua
primeira filha com o noivo,
o músico Pedro Curvello.

R$ 200 mil de
indenização
Maria Zilda está processando o Instagram. A atriz, que
durante a quarentena tem
feito sucesso com lives na plataforma, teve o conteúdo de
toda a sua conta removido.
Além de perder os posts, Maria Zilda afirmou que perdeu,
também, a oportunidade de
fazer comerciais, o que prejudica bastante a carreira. A
ação contra o Instagram foi
ajuizada na última sexta-feira. De acordo com o advogado da atriz, o valor da indenização pode variar entre R$
200 mil e R$ 1 milhão.
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