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A atriz Isis Valverde celebrou 2 anos de Rael:
“Minha luz”.

Márcia Fellipe fez campanha por Amapá em foto de treino e foi criticada.
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‘TRABALHO LINDO
QUE NOS UNE’
Luan Santana e Giulia Be se
pronunciaram após a notícia
de que os dois estavam tendo um affair começar a circular. No Instagram, o cantor
respondeu uma publicação
na qual Hugo Gloss comentava os rumores de namoro. “Huguito, Giulia é minha
amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos,
sim, mas por conta de um
trabalho lindo que nos une,
o clipe Inesquecível”, escre-
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emoção na
homenagem
LLJoão Augusto, filho mais velho de Gugu

Liberato, se emocionou durante o lançamento da campanha “Gugu Vive”, projeto
que incentiva a doação de órgãos, em São
Paulo, ontem. Na ocasião, o rapaz, de 19
anos, falou sobre a decisão do pai. “Ele querer doar os órgãos e a gente concordar com
isso, querer fazer a vontade dele foi o que
acalmou nossos corações. Nós estamos felizes em estar aqui de realizar esse desejo tão
nobre do meu pai quando estava vivo. Meu
pai era uma pessoa muito generosa e isso
não mudou depois que ele partiu.” Além de
João Augusto, a mãe de Gugu, Dona Maria
do Céu, as filhas gêmeas do apresentador,
Marina e Sofia, e a irmã dele, Aparecida Liberato, também participaram do evento.
“A gente quis fazer parte dessa campanha.
Todo dia que eu pinto na minha escola, lembro do meu pai”, disse Sofia.

REVELAÇÕES
PICANTES
Lexa contou vários segredos picantes no primeiro episódio da segunda temporada de Prazer Feminino, do
GNT. “Eu crio sempre. Eu amo
personagem. Tenho dois nomes, três, quatro. Tenho meu
nome de batismo e dois que
uso na relação sexual que são
mais conhecidos, que é Pamela e agora Rubi. Então, meu
amor, quando Rubi aparece,
a coisa floresce. E Rubi adora
um salto, ficar pelada. Ficar
pelada de salto é maravilhoso demais”, revelou a cantora.

veu. Já Giulia usou os
Stories para falar sobre o assunto. “Não existiu traição,
não existiu dar em cima, não
existiu talaricagem. Criamos
uma admiração mútua e
uma amizade”, disse.
reprodução do instagram
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uma sereia nas maldivas
Juliana Paes tem compartilhado no Instagram fotos
cada vez mais lindas nas
Ilhas Maldivas. Ontem,
a atriz publicou um
clique com um biquíni amarelo e escondendo o rosto com
um chapéu. “Quem
é essa menina?”, escreveu ela na legenda da imagem. Os
fãs, é claro, encheram Ju de elogios.
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Garota do Rio no Piscinão
LLDavid Brazil publicou em seu Instagram um vídeo que mostra as
gravações do clipe de Anitta realizadas no Piscinão de Ramos, na
terça-feira. Ao que tudo indica, o clipe faz parte do projeto Girl
from Rio, já que, nas imagens, a cantora aparece com uma blusa
onde está escrito “Garota do Rio”. E por falar na Poderosa, ontem,
foi divulgado o trailer de Anitta: Made in Honório, série documental da cantora que vai estrear em 16 de dezembro na Netflix.

Babadinho

Luiz Bacci usou as redes sociais para contar que foi diagnosticado com Covid-19. O apresentador esteve ontem no Hospital
Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou exames, que detectaram a doença. Bacci, que ficará temporariamente afastado do
Cidade Alerta, está assintomático e isolado em casa.
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