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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Com Covid-19, Paulinho, do Roupa Nova, teve
“melhora significativa”.

Ludmilla contou que foi
vítima de racismo de passageira de avião.
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amor no ar
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Whindersson Nunes
e a namorada, Maria Lina, estão cada vez mais
apaixonados. A estudante postou no Instagram, na noite de sábado, uma foto em que o
casal aparece aos beijos
no jatinho do humorista. “Amor e mais amor”,
escreveu Maria.
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Famosos vão
às urnas

5

como os anônimos, vários famosos foram às urnas ontem para votar para prefeito e
vereador. A atriz Bruna Marquezine (1) surgiu
quase irreconhecível com um novo corte de cabelo, máscara e óculos em uma zona eleitoral
na Barra da Tijuca. Os apresentadores Angélica
e Luciano Huck (2) também foram a um local de
votação na Barra. A atriz Taís Araújo (5) votou
no mesmo bairro, assim como o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank (3). William Bonner
e a esposa, Natasha Dantas (4), deram seu voto
em uma seção eleitoral na Zona Sul do Rio.

Reprodução da Internet
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musa fitness
Maraisa, da dupla sertaneja
com Maiara, postou uma foto ousada na manhã de ontem, no Instagram. Na imagem, a cantora está tocando
piano, mas o detalhe que
chamou a atenção dos internautas foi ela estar usando um biquíni e exibindo sua
barriga trincada. Os fãs, claro, elogiaram a morena.
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Reprodução do Instagram

reprodução do instagram

‘Complicado para minha contabilidade’
No Instagram, Anitta compartilhou com seus seguidores que recebeu um buquê de flores de um
admirador secreto. O presente ainda veio com um bilhete, no qual
a pessoa dizia estar com saudade.
“Eu sou ariana. Sou extremamente curiosa. Acordei e tinha isso aqui.
Um buquê de flores sem identificação. O cartão apenas dizia que estava morrendo de saudade. Quem
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mandou isso para mim?”,
afirmou a cantora. “É
muita gente que sente
saudade e eu tenho que
ter o controle de quem é
quem. Porque saudade
muita gente sente. Você
mandar um buquê dizendo
que está morrendo de saudade sem dizer quem é, fica complicado para minha contabilidade.”

