16

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 18/11/2020

BABADO

Nathalia Duarte (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

EM ALTA

EM BAIXA

Marília Mendonça comemorou conquistas
da dieta e exercícios.

Após ser acusado de traição, sertanejo Marlon deletou o Instagram.
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A nova loura
do pedaço
LLGretchen apostou
em uma mudança de
visual e fez mechas
louras nos fios. A nova
loura do pedaço ainda publicou o resultado da mudança nas
redes sociais. “Bom
dia, meus amores”,
escreveu a cantora. Os
fãs já deixaram claro
nos comentários que
aprovaram a nova cor
de cabelo da Rainha
do Rebolado. “Olha,
ficou demais!”, escreveu uma seguidora. “Você está linda”,
comentou outro.

Anitta no Piscinão
LLChurrasquinho,

cedo, e o pai, Mauro Machado.
Nas redes sociais, Anitta compartilhou uma foto da mãe
comemorando a participação
no clipe. “Vivi para ver esse dia
chegar. Minha mãe toda produzida para gravar”, escreveu
a cantora nos Stories. Ainda
não se sabe de qual música é o
clipe. Ao que tudo indica, o vídeo é para o álbum internacional Girl From Rio, previsto para
o ano que vem.

Reprodução do Instagram

beijo na
boca, cerveja, farofa e Piscinão de Ramos. Essa combinação, que tem a cara do subúrbio carioca, foi escolhida
por Anitta para fazer parte
do novo clipe da cantora. As
gravações aconteceram ontem, na Zona Norte do Rio,
e contaram até com a participação de parentes da Poderosa, como o irmão dela,
Renan, a mãe, Miriam Ma-

Reprodução do Instagram

‘FALANDO DE SEXO’
Sem papas na língua, nem espaço para tabus. Claudia Raia
surpreendeu seus seguidores no Instagram ao fazer uma
convocação inesperada na noite de segunda-feira. Usando
apenas um roupão,
ela propôs que os fãs
conversassem abertamente sobre sexo
e seus fetiches na hora H. “Segundou, mas
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todo dia é dia da gente se cuidar e se amar!
Então, já vamos começar a semana falando de sexo!? Corre lá nos Stories pra
responder a enquete bem libidinosa que
eu deixei pra vocês!”,
escreveu a atriz, de
53 anos. Nos comentários, a diva foi elogiada pela boa forma
e disposição para falar
sobre tabus.

Babadinho

Bruno Gagliasso falou
sobre racismo em entrevista
a Celio Ashcar Jr. no YouTube.
O ator e Giovanna Ewbank
são pais de Titi, de 7 anos,
Bless, de 4, e Zyan, de 4 meses.
Na conversa, Gagliasso pediu por mais igualdade e comentou sobre as mudanças
que passou nos últimos anos
graças aos filhos. “Eu sou um
racista em desconstrução, porque a gente é fruto de uma sociedade, que aprendeu muita
coisa errada. Então, a gente
está sempre aprendendo o
tempo inteiro”, afirmou.
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