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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Pedro Scooby e Cintia
Dicker se casaram em cerimônia em Portugal.

Léo Stronda é acusado
de gordofobia por modelo plus size.
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Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com
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Reprodução da TV Globo

CAPA DE REVISTA

Perfume lá!

Titi, a primogênita de Bruno Gagliasso e Giovanna
Ewbank, foi a escolhida para ser a capa de novembro
da Harper’s Bazaar Kids. Esta
é a primeira vez que a menina,
de 7 anos, posa sozinha para
uma revista. “Pare tudo o que
você está fazendo para apreciar minha filha linda”, escreveu o ator nas redes sociais.
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LLAnitta compartilhou, na noite de domingo, no

Reprodução do Instagram

Reprodução

Instagram, algumas revelações íntimas. Dentre
elas, a cantora contou usar diferentes aromas de
um perfume para a região íntima. “Até perfume
de pepeca ela tem”, comentou o amigo Duh Monteiro, que, em seguida, perguntou o motivo: “Por
que você tem perfume de pepeca, amiga?”. A Poderosa teve que explicar que não é qualquer perfume, é algo produzido especialmente para essa
região do corpo. “Não é um simples perfume de
pepeca. É a minha amiga que faz um perfume exclusivo para a pepeca. Pode passar atrás, pode ser
na pepeca e na porta dos fundos”, afirmou Anitta. “É essencial porque, uma vez que você usa esse babado, é muito incrível, porque o cheiro fica
para sempre”, brincou a cantora.

VAI, SARADÃO!
Wesley Safadão arrancou suspiros dos
seus seguidores no
Instagram ao postar
uma foto sem camisa, mostrando o abdômen sarado. Nos
comentários da imagem, famosos e anônimos elogiaram a
boa forma do cantor. “Só imaginei o arcondicionado no 15 e
a gente suando”, escreveu Hugo Gloss.
“Eita! Tá forte”, comentou Sabrina Sato.
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Reprodução da Internet

Reprodução da Internet

Casal
está com
Covid-19

‘Medo de
morrer’
A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais
para contar situação que
passou ao pedir um carro por aplicativo. “Entrei no carro e só depois
vi que o homem que dirigia não era o mesmo da
foto do app. Ele queria
desviar a rota. Parou numa rua deserta. Fiquei
com medo de morrer.”
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Sabrina Sato contou, nas
redes sociais, que ela e Duda Nagle estão com coronavírus. A apresentadora disse
que os testes dos pais deram
negativo e que espera o resultado da filha do casal, Zoe.
“É com o coração apertado
que venho dividir com vocês
que hoje (ontem) Duda e eu,
infelizmente, testamos positivo para Covid-19. Fomos
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surpreendidos, porque, desde sempre, tomamos todos
os cuidados, especialmente
por causa dos meus pais, que
são do grupo de risco e estão
com a gente desde o início da
quarentena. Para o nosso alívio, eles testaram negativo e
estão isolados em outro local
para que fiquem seguros. Zoe
também foi testada, estamos
aguardando”, afirmou.

Babadinho

O corpo da cantora Vanusa foi velado na Zona Sul de São
Paulo, na manhã de ontem. A cerimônia foi reservada para parentes e amigos. Os filhos da cantora, Aretha Marcos, Rafael
Vannucci e Amanda Marcos, chegaram juntos ao local. O enterro
aconteceu no Cemitério de Congonhas, às 16h. Vanusa morreu
no domingo, de insuficiência respiratória, aos 73 anos, em uma
casa de repouso em Santos, no litoral paulista.
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