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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

“Amor da vida inteira”,
disse Xanddy no aniversário de Carla Perez.

Flávia Pavanelli contou que chegou a ficar
infeliz com o silicone.
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Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com
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Reprodução

‘NÃO TINHA SIDO A PRIMEIRA VEZ’

TROMBOSE
APÓS COVID-19
Carla Prata contou aos
seus seguidores no Instagram que foi internada com trombose por
causa de complicações
do coronavírus. “Passando pra avisar que a
Covid-19 deixa sequelas, sim, e, no meu caso, foi uma trombose.
Tomem muito cuidado
no pós-Covid. Eu senti
uma dor insuportável
na coxa direita e, como
eu não sou de sentir dor
nenhuma, fiquei em
alerta pra ver se ia passar, mas não passou.”
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LLRecentemente, durante participação no La-

‘TENHO UMA VISÃO
MUITO DIFERENTE’
Mariana Rios falou sobre
a perda do bebê que esperava, em julho. Em uma
entrevista à revista Quem,
a atriz disse que, mesmo
dolorosa, a experiência a
fez crescer muito. “Tenho
uma visão muito diferente da vida comparada há
cinco anos. O que não é
muito tempo. Acredito
que nossas experiências
aqui nos transformam e
essa transformação também é uma escolha pessoal. Eu sempre busquei
um crescimento espiritual
e emocional. Tenho consciência de que precisamos
olhar para os desafios da
vida com um olhar de gratidão. Pois o único motivo
por estarmos aqui hoje é
nossa evolução”, afirmou
Mariana, que estava grávida do noivo, o empresário Lucas Kalil.

Divulgação

Reprodução da internet

dy Night com Agatha Moreira, Rodrigo Simas
revelou que brochou na primeira vez com a
atriz. Nas redes sociais, ontem, o ator voltou
a falar sobre o assunto. “Brochei e não tinha
sido a primeira vez. Acho que temos que falar
mais sobre a ‘famosa brochada’ e desmistificá-la. Não temos total controle do nosso amigão, por isso, às vezes, temos ereções em momentos peculiares. Está tudo na nossa cabeça.
Não fiquem na noia. É normal. E você não vai
ser ‘menos homem’ por isso!”, afirmou Simas,
que ainda mandou um recado para as mulheres. “Para a mulher que fica irritada ou se sente culpada muitas vezes, não se sinta, não tem
nada a ver com você”, escreveu.

Mais que amigas, sisters!
reprodução do instagram
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Babadinho

XUXA Meneghel acionou seus advogados e
processou Sikêra Jr. Segundo o site NaTelinha,
a apresentadora pede
a cassação do título de
jornalista de Sikêra, bem
como a demissão dele da
RedeTV!, e uma indenização de R$ 500 mil, que
Xuxa pretende doar para
instituições de caridade.
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As ex-BBBs Bianca Andrade, Marcela Mc Gowan, Mari Gonzalez, Yvy e Flay se
reencontraram no domingo para um churrasco com
direito a piscinha. As amigas de confinamento, claro, não deixaram de postar
várias fotos do reencontro
no Instagram. Em uma de-
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las, as cinco aparecem combinando um biquíni vermelho e o batom da mesma
cor. “Siters (irmãs). Aquele
‘grupim’ do ‘zapzap’”, escreveu Flay na legenda da
imagem. “Sisters”, escreveram Bianca e Marcela na legenda da foto. “Eu amo vocês”, publicou Ivy.

