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LLMC Mirella lançou novo single, ‘Seu Rebolado’, com Dadá Boladão.

Filha de Belo é presa
acusada de golpes eletrônicos.

LL

Reprodução do Instagram

‘Eu me amei morena’

Abundância!
Juliana Paes mostrou o
corpão na noite de terça-feira no Instagram. A
atriz de 41 anos, que está
no ar na reprise da novela ‘A Força do Querer’, na
Rede Globo, posou de biquíni durante as férias na
Bahia. O registro destacou
o corpo da atriz, como a
barriga e a bumbum.
“Passando só pra dizer que estou feliz”, escreveu na legenda. “Essa mulher é uma obra
divina”, exaltou uma fã.
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LLAndressa Suita rebateu os comentários negativos

Reprodução / Instagram

sobre o seu novo visual, no Instagram. A ex de Gusttavo Lima pintou as madeixas e ficou morena recentemente, e afirmou estar amando o novo look.
“Parei um pouquinho aqui para falar com vocês
sobre essa transformação toda, que deu o que falar, né. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Normal. Eu amei, eu estava precisando dar
uma repaginada no visual, dar uma mudada. Estar
com uma nova cara. E eu me amei morena”, disse a
modelo, ontem, nos Stories.
Ela ainda ressaltou que está feliz com os fios saudáveis. “O loiro dá uma danificada, dá uma quebrada, ainda mais o meu cabelo que é mais fininho, ele
ficava mais ralo. Eu tô amando porque tô sentindo
ele bem mais forte”, declarou.
Reprodução

Débora Nascimento posa ousada

Musa fitness
A modelo fitness Carolina
Azevedo, que vive na Filadélfia, nos EUA, posou para um ensaio bem sensual e
abriu seu coração.
“Meu último relacionamento foi com um russo, nos
Estados Unidos. Estou meio
decepcionada com os homens, acho que se pudesse nenhuma mulher escolheria ser
hétero”, diz ela, que não descarta romance com mulheres.

LL

Sem contrato fixo com a
Globo desde o início de julho, Débora Nascimento
procurou cumprir a quarentena em casa durante
a pandemia do coronavírus, mas, nos últimos dias,
ela não resistiu e foi tirar
alguns dias de descanso e
muito sol em Caraíva, no
litoral sul da Bahia. A atriz

LL

tem mostrado um pouco de
sua rotina nas redes sociais
e os fãs não resistiram a um
clique em que ela aparece
de fio-dental com um bumbum perfeito. “Deusa”,
“Perfeita” e “Maravilhosa” foram alguns dos elogios que Débora ganhou
na publicação, que recebeu
mais de 200 mil curtidas.

Fábio Jr. espantou seus seguidores do Instagram, ontem, com
uma foto de quando tinha apenas 26 anos. O registro foi feito
em 1979. Os fãs ficaram impressionados com a semelhança entre o cantor e seu filho Fiuk. “Era
uma vez um calendário (risos).
Quem faz aniversário em novembro?”, perguntou Fábio.
LLAtualmente, Fábio Jr. tem 67
anos. Ele faz aniversário no dia
21 de novembro. “Fiuk, idêntico!”, escreveu uma pessoa.
LL
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Fábio Jr. e Fiuk: cara de um, focinho do outro

BabadinhoS

Thiago Salvático,
suposto companheiro de
Gugu Liberato, que morreu
em 2019, voltou a falar sobre o apresentador em suas
redes sociais. “Foi a pessoa
mais importante da minha
vida. Não está mais aqui,
mas eu tenho que seguir em
frente”, disse ele.
LL

Rafa Kalimann decidiu
passar alguns dias no Rio e
compartilhou os detalhes
da mansão que alugou
na Joatinga, na Zona Sul.
“Vou mostrar para vocês a
casa que aluguei para mim
e para a minha equipe no
Rio. Eu me perco, na verdade”, comentou Rafa.
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