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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Ludmilla anunciou música com Valesca, Tati Quebra Barraco e MC Carol.

Saulo Pôncio virou meme na web com suposta
harmonização facial.
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fotos reprodução do instagram
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Belo testa
positivo para
a Covid-19

LINDA

Belo é mais um famoso a testar positivo para
a Covid-19. Segundo a
colunista Fábia Oliveira,
do jornal O Dia, ele está
fazendo o tratamento
em casa e segue isolado.
O cantor, que tinha um
show marcado para sábado, teve que adiar o
compromisso para o dia
12 de dezembro.
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A atriz Marina Ruy
Barbosa compartilhou alguns cliques de
um ensaio fotográfico
com seus mais de 37 milhões de seguidores do
Instagram. Nas fotos,
ela aparece de lingerie
enquanto posa em um
trailer. “Dentro da floresta”, escreveu a ruiva, em inglês, na legenda das imagens.
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‘A GENTE SÓ LEMBRA
DAS NOSSAS
VITÓRIAS, NÉ’
LLA nova temporada do Lady Night, no Mul-

em momento com a família
O cantor Luan Santana foi
em seu perfil oficial no Instagram para postar uma foto raríssima com a sua família. Na imagem, o cantor
aparece ao lado dos seus
pais, Marizete Santana e
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Amarildo Domingos, e da
sua irmã, Bruna Santana.
“Foto rara. Difícil juntar esses dois na frente de uma
câmera, viu. Amo vocês
mais que tudo”, escreveu
Luan na legenda do clique.

tishow, está pegando fogo. No programa que
foi ao ar na quarta-feira à noite, Tatá Werneck
fez Luciano Huck abrir o jogo sobre a rotina na
cama com Angélica. Sem pestanejar, o apresentador revelou que ele e a esposa são adeptos do
sexo tântrico. Segundo Huck, a prática de evolução espiritual através do sexo tem ajudado o
casal a ter um bom relacionamento por tantos
anos. Curiosa com a revelação, Tatá brincou:
“Menina, agora estou com a imagem na cabeça da Angélica e do Luciano no tantra. Como é,
todo mundo se toca no tantra?”. Com uma resposta curta, o apresentador disse: “Toca”. Huck
também conversou sobre algumas de suas experiências sexuais. De acordo com o apresentador, ele nunca precisou tomar “um negocinho”,
referindo-se ao Viagra. Ele ainda afirmou que
“não se lembra” de ter brochado alguma vez.
“A gente só lembra das nossas vitórias, né, Tatá.”

férias
Fátima Bernardes postou no Instagram, ontem, algumas fotos das
suas férias. Em uma das
imagens, a apresentadora aparece de rostinho colado com o namorado, Túlio Gadelha.
“Que paraíso! Já queremos voltar!”, escreveu
ela na legenda da foto.
Fátima tirou alguns dias
de férias para comemorar os três anos de namoro com Túlio.
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