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BABADO

EM ALTA

EM BAIXA

Rafa Kalimann dá carrão
de presente para irmão
no aniversário dele.

Filhos de Michel Teló
vazam música do cantor antes do previsto.
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‘Parto
prematuro’

Divórcio
assinado
A separação de Gusttavo Lima e Andressa
Suita ganhou mais um
capítulo. É que os dois
assinaram os papéis
do divórcio. A informação foi confirmada
pela assessoria do cantor à coluna. Os fãs do
casal até especularam
uma volta dos dois,
após o sertanejo curtir
uma foto da modelo
nas redes sociais. Mas
parece que tudo não
passou de uma simples curtida mesmo.
Os dois anunciaram o
término do casamento
em outubro deste ano
e pegou muitos fãs de
surpresa. Eles tem dois
filhos juntos: Gabriel e
Samuel.
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LLRomana Novais, mulher do DJ Alok, deu à luz a

segunda filha do casal, Raika, na noite desta quarta-feira. A menina nasceu de um parto normal
prematuro, devido a complicações da Covid-19 da
mãe. “Devido a uma complicação da Covid, entrei
em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu
ontem (quarta-feira) à noite, de parto natural.
Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela
nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação. Nem
tudo acontece como planejamos e os planos de
Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigada por todas orações e carinho de cada
um de vocês”, escreveu a médica no Instagram. Os
dois já são pais de Ravi, de 10 meses.
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AGNEWS

Lexa compra
carro de luxo

Peruca perdida
Nas Ilhas Maldivas, Ludmilla contou que sua lace, que é uma espécie
de peruca feita com fios humanos,
caiu enquanto ela andava de tobogã, no Instagram, ontem. “Fui brincar no tobogã e desci com a GoPro.
Desci algumas vezes, em uma delas,
quer dizer, na última né, porque depois fiquei aterrorizada, a minha lace saiu”, divertiu-se.
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Lexa comprou um Porsche Macan,
avaliado em quase R$ 500 mil, de
presente para ela. “Meu presente
de Natal que eu mesma me dei. Eu
trabalho tanto, eu mereço! Sempre quis esse carro. Meu suor, minha
conquista e minha bênção”, comemorou a cantora, no Instagram.

Gorjeta ‘gorda’
Faustão reuniu um time de famosos para um almoço em um restaurante no bairro dos Jardins, em
São Paulo. O piloto Felipe Massa e
o maestro Caçulinha estavam entre os convidados. Ao pagar o manobrista do local, Faustão não economizou na gorjeta. Ele foi clicado
dando R$100 para o rapaz.
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Babadinho
LLO cantor Beto Barbosa,
de 65 anos, venceu o câncer
na bexiga e na próstata e se
emociona ao relembrar do
diagnóstico da doença. O relato foi feito através do seu
perfil do Instagram, ontem.
“Eu só tinha 5% a 10% de
chances de cura, mas quando Deus quer, tudo e possível. Desta vez, deu certo... Os
exames acusaram 100% de
cura”, destacou ele.

