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EM ALTA

EM BAIXA

“Mudaram minha vida
pra melhor”, disse Zé Felipe sobre a noiva e a filha.

Snoop Dog revelou que
fuma 81 baseados por dia
ao responder internauta.
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Lua de mel nas Ilhas Maldivas
fotos reprodução do instagram

LLLudmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, estão

nas Ilhas Maldivas em lua de mel. No entanto, para chegar ao local, as duas passaram por um perrengue chique. A cantora contou, em seu Instagram Stories, ontem, que elas não puderam pegar
o avião bimotor que leva os turistas, partindo de
Dubai, até o destino paradisíaco devido ao excesso de bagagem da amada. Por isso, as duas precisaram ir de barco. Na chegada ao hotel, a recepção delas foi bem divertida, com direito a música
e dança. Outra curiosidade é que um dos funcionários do local estava usando o nome da cantora
em seu crachá de identificação, como uma forma
de homenagem. O luxuoso hotel onde o casal está
hospedado tem diárias a partir de R$ 2,6 mil para
duas pessoas e R$ 17 mil para os quartos mais luxuosos, com vista para o Oceano Índico.

Claudia Leitte publicou fotos superfofas
com sua filha, Bela, de 1
ano, no Instagram, ontem. As duas combinaram os looks, que tinham
estampa de oncinha. “A
menina tá crescendo tão
rápido que, certamente,
no próximo verão, o vestido de onça não vai lhe
caber mais”, escreveu.
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Sereia
Isis Valverde
mostrou seu
corpão de tirar o fôlego
em fotos feitas por Vinicius
Mochizuki,
que divulgou
as imagens no
Instagram. O
ensaio foi feito
em um hotel
em Copacabana, na Zona Sul
do Rio. “Vem,
verão, Isis Valverde! Quem
gosta de calor
aí?”, escreveu
o fotógrafo na
legenda.
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CASAMENTO
Sasha Meneghel e o
namorado, João Figueiredo, foram ao casamento do cantor gospel
Isaias Saad com Vitória
Eisfeld em uma fazenda
no interior de São Paulo, na noite de domingo. João publicou uma
foto com a amada e ao
lado dos noivos no Instagram. “Meu melhor
amigo casou e ganhei
uma irmã também. Amo
vocês”, escreveu ele.
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‘Ele não tem
vontade de falar’
Graciele Lacerda usou seu
Instagram Stories, ontem, para contar como o noivo, Zezé
Di Camargo, está após ter perdido o pai, Seu Francisco, na
semana passada. “Ele está
bem, está tranquilo. Claro que
tem aquela angústia, aquela
falta. Ele não tem vontade de
falar e nem de fazer muita coisa, mas fora isso ele está bem.
Isso é normal e ele vai ficar um
tempo assim”, disse ela.
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Tal mãe,
tal filha!

