Anitta posa de pernas abertas
e deixa internautas babando
Os fãs da famosa deixaram claro a ansiedade para o lançamento
do álbum. (Foto: Reprodução)
Depois de se dedicar ao projeto “CheckMate”, a cantora Anitta
está apostando suas fichas em um novo trabalho, o álbum
“Kisses”. Para matar um pouco a curiosidade de seus
seguidores, a famosa tem compartilhado cliques que ilustram
cada uma das faixas do projeto. O novo álbum trará 10 facetas
diferentes. No último sábado, ela ousou em uma postagem no
Instagram, onde apareceu com um look sensual e com as pernas
abertas.
Na foto, a famosa surge com uma peruca preta curta com
franjas, pernas abertas e adesivos nos seios sob um body
transparente. A imagem faz referência à quarta faixa do álbum.
Na legenda da foto, ela escreveu: “Essa Anitta representa a
palavra “impulsividade”, desconhece a palavra “consequência”.
Ela se joga e faz o que dá na telha. Acredita que a vida é uma
só e ela não pode perder se quer uma oportunidade de
aproveitá-la ao máximo. Para ela toda e qualquer experiência
soma como saldo positivo no seu livro de acontecimentos, mesmo
que não tenho sido tão boa assim. Ela topa tudo e não tem
vergonha de nada. Assume tudo que faz e se gaba disso.Essa
Anitta chama atenção pela forma que se joga na vida. Seu
estilo é o conforto para que esteja pronta para qualquer
situação mas nunca deixa de ser extremamente sexy.”
Confira:
Os fãs da cantora não perderam tempo e fizeram uma série de
comentários elogiando o novo trabalho da artista.
“AAAAAAAAAAAA tô surtando com essas fotos. Como faz pra pular

pro dia 05?”, comentou uma seguidora. “E o coração ? Não sei
mas o que dizer”, relatou outro.
Leia mais:
Léo Dias revela detalhes picantes da relação entre
Anitta e Neymar
Anitta promove a volta da tendência do crochê
O lançamento do álbum está marcado para o dia 5 de abril deste
ano e conta com a direção criativa de Giovanni Bianco, que
também trabalhou em “Bang”, em 2015.
(Com informações do TV Foco)
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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