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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Felipe Titto contou
que está curado do coronavírus: “Negativei”.
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Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

Vazou vídeo do ex-BBB
Felipe Prior apanhando
em briga em Ilhabela (SP).
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Prejuízo de mais de R$ 17 mil
Durante duas horas de
quarta-feira, o YouTube ficou fora do ar e gerou danos
ao canal de Felipe Neto. “A
queda do YouTube por duas
horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de
fazer 1,6 milhão de visuali-

LL

zações. Tive em torno de
3,3 mil dólares de prejuízo,
o que dá aproximadamente
R$ 17,7 mil”, contou o youtuber, que explicou que não
é sempre que ganha esse
valor e que ele está alto por
causa da Black Friday.

Noite de prêmios e zoeira

Ludmilla lança clipe em homenagem às mulheres batalhadoras
fotos Reprodução

Ludmilla lançou, ontem, o clipe da música
Rainha da Favela, que
conta com participações
de Tati Quebra Barraco,
Valesca Popozuda, MC
Kátia A Fiel e MC Carol
de Niterói. O vídeo foi filmado na Favela da Rocinha, em São Conrado, e
teve como intenção enaltecer as mulheres batalhadoras, com destaque
para as que vivem em
comunidades. “Tantas portas foram abertas
graças a estas mulheres maravilhosas. Eu não
posso negar que isso também me ajudou a escancarar tantas outras. Logo, quis mostrar para o público quem são as minhas rainhas”, disse
a cantora.“É nas comunidades que moram as
verdadeiras rainhas para mim. É da favela que
saem as mulheres mais raçudas que já conheci

e por isso essa homenagem às mulheres da favela”, completou. Além
disso, o clipe também conta com cenas pra lá de quentes entre Lud e a esposa, Brunna Gonçalves. Nas redes
sociais, a música já é considerada um
hit e ficou entre os assuntos mais comentados no Twiter.“Olha
a importância representativa dessas minas e como o que
elas fazem só soa
natural porque é
verdadeiro. A identificação é espontânea e a mensagem tá
na cara de quem quiser
ver”, escreveu usuário.“É o
melhor videoclipe brasileiro de todos os tempos”, comentou outro. Até o fechamento desta
edição, o clipe já contava com mais de 450 mil
visualizações no YouTube.

ros do grupo Menos É Mais
no palco, em tempos de pandemia do coronavírus, Tatá
fugiu para não ser abraçada por eles. Teve também alfinetada nos concorrentes.
Dessa vez, Tatá brincou com
o próprio look, mas ressaltou
que ele custava o equivalente a uma grade de programação da RedeTV!. Por fim,
Ludmilla brilhou na primeira
apresentação da música Rainha da Favela.
fotos Reprodução

Foca na realeza do funk

A 27ª edição do Prêmio
Multishow, que aconteceu
na noite de quarta-feira,
no Rio, deu o que falar, com
apresentações icônicas, gafes e, claro, muita zoeira. Logo no início da noite, Paulo
Gustavo confundiu os nomes
e chamou a cantora Lexa de
Léa. Depois, Iza chamou Luisa Sonza de Luisa Souza. E Tatá Werneck chamou Ludmilla de Ludmina. Surpreendida
com a entrada dos pagodei-
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reprodução do instagram

‘Já tive todas as crises’
LLEm uma entrevista ao canal de Astrid Fontenelle no YouTube, Marcos Mion contou
sobre o casamento com Suzana Gullo. “Temos um combinado: a gente não vai se separar. A gente vai resolver, seja o que for. Eu
já tive todas as crises: de dois anos, de quatro anos, da lua. Mas a gente sempre optou
pelo amor”, explicou o apresentador.

Babadinho

Luana Piovani moveu uma ação contra a Rede Bandeirantes
e integrantes do Pânico por uso indevido de imagem. O Tribunal
de Justiça de São Paulo concluiu que houve, sim, uso indevido da
imagem da atriz e condenou, em segunda instância, a emissora
e os humoristas a pagarem uma indenização de R$ 100 mil para
Luana. A informação é do Uol. Em primeira instância, os réus
tinham sido condenados a pagar R$ 300 mil. Houve recurso.
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