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LLAlok foi eleito quinto
melhor DJ do mundo por
revista especializada.

Ex-BBB Paula Amorim
é perseguida por fã:
“Loucura tem limite”.
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susto em casa

Famosos na gravação de DVD
Vários famosos prestigiaram a gravação do DVD de
Kevin O Chris, na noite de sábado. O funkeiro gravou
o DVD Todo Mundo Ama o Chris na Cidade das Artes,
na Barra. Entre os famosos que marcaram presença estavam o jogador Leo Moura, que foi acompanhado da
sua mulher, Camila Moura, Valesca Popozuda e Dilsinho.
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LLMirella Santos deixou os fãs preocupados ao revelar que
foi internada às pressas no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo,
após cair no chão, bater com a cabeça e desmaiar. O marido dela,
Wellington Muniz, a
acompanhou durante a breve internação.
A queda aconteceu na
cozinha da casa da modelo. Apesar de não
haver uma frequência, não foi a primeira
vez que ela desmaiou.

LLAs quadras da Unidos da Tijuca e da Por-

Aline Riscado animou a
tarde de ontem dos seguidores ao publicar uma foto ousada no Instagram.
Na imagem, a atriz e modelo aparece só de calcinha, de costas, usando
uma peruca azul de fantasia de Carnaval e olhando pela janela, bem ao
estilo da clássica cena de
Paolla Oliveira em Felizes para Sempre? . “Achei
poético”, escreveu Aline.
Nos comentários, vários
seguidores elogiaram a
bela. “Que diva!”, postou um. “A perfeição”,
comentou outro.
l
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Azul é a cor mais quente

tela voltaram a receber o público no fim de
semana, após oito meses sem atividades por
causa da pandemia do coronavírus. Máscaras e outros protocolos de segurança foram
adotados. No sábado, a Azul e Branca deu
o pontapé inicial com a tradicional feijoada
portelense. A Rainha de Bateria Bianca Monteiro estava entre os presentes. “Vocês não
sabem o prazer que é estar de volta. Durante oito meses, nossa quadra estava fechada,
sem eventos e samba por conta da pandemia. Mas aqui estamos de volta”, escreveu
ela no Instagram. Ontem, a Unidos da Tijuca
realizou o primeiro Pagode do Mestre presencial. Lexa, Rainha de Bateria da escola,
compareceu ao lado da mãe, Darlin Ferrattry.

Babadinho

A missa de sétimo dia
do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi
realizada virtualmente
pelo padre Antonio Maria ontem. No Instagram,
o religioso convidou os
internautas para participar da cerimônia, a partir das 10h. Na entrevista
realizada para o Fantástico, Ana Maria Braga contou que esteve entre as
quase duas mil pessoas
que assistiram à missa.
“Ainda é difícil de acreditar. Quanta falta você
já está fazendo”, lamentou a apresentadora.
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