Foto de Anitta ao lado do
novo affair vaza na web; veja
(Foto:© Getty Images) -Cantora aparece deitada junto com Ronan
Souza
Foto de Anitta ao lado do novo affair vaza na web; veja
Um clique de Anitta com seu novo affair, Ronan Souza, vazou na
web, na noite de terça-feira (15). A foto mostra a cantora com
a mão no peito do rapaz, que está sem camiseta.
Segundo refere a revista Quem, Ronan é carioca e estaria com
Anitta há cerca de 2 meses.
Na imagem aparece um emoji de coração, mostrando o momento
íntimo do casal.
A publicação recorda que Anitta está solteira desde setembro,
depois que chegou ao fim seu casamento com o empresário Thiago
Magalhães, com quem se casou em novembro de 2017.
Fonte:Noticia ao Minuto
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Tati Zaqui tira a roupa e
publica vídeo de topless no
Instagram
A ousadia de Tati Zaqui ganhou mais uma vez a web. A funkeira
fez um ensaio sensual e compartilhou nesta segunda-feira (14)
os bastidores de um ensaio fotográfico.
Trajando roupas transparentes e com tarjas nos peitos, Tati
fez topless e exibiu o corpão em uma sequência de vídeos
publicados no Instagram Stories.
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SERÁ QUE QUEBRA? ‘Vai quebrar

a coluna’, diz fã após foto
inusitada de Bruna Marquezine
(Foto: Reprodução/Instagram) – As duas aparecem fazendo um
coração com os braços, e na outra foto os seguidores não
reagiram muto bem à pose de Marquezine. “Empina tanto vai
quebra a coluna”, escreveu uma. “Minha lombar doeu só de olhar
pra da Bruna”, afirmou outra. “Vai deslocar sua coluna”, disse
uma terceira seguidora. Em resposta, a atriz entrou na
brincadeira e falou: “Hahaha, truques! Lordose bombando”.
As fotos foram para divulgar a participação especial que Bruna
fará no programa No Paraíso com Gio Ewbank, exibido no canal
GNT.
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Gaby
Amarantos
arranca
elogios de fãs em fotos de
biquíni
Cantora publicou foto com maiô neon que ressalta o corpo
curvilíneo da paraense
A cantora Gaby Amarantos arrancou elogios dos seguidores, no
início da noite desta quarta-feira (2), ao publicar uma foto
com um maiô neon que ressalta o corpo curvilíneo da paraense.
Na legenda, um emoticon de uma chama dá o recado: a paraense
quer ousar.
“Você tá a cada dia mais linda”, elogiou um seguidor. “É tiro,
porrada e bomba de beleza!! Nem precisa abrir caminho que vou
passar!”, comentou outro fã. “Mulher emponderada é outra
coisa”, disse outra internauta.
No último domingo (30), a bela também aproveitou para
compartilhar um clique de biquíni, também neon, na praia de
Ajuruteua, em Bragança, no nordeste paraense. “Vibrante neon
pra 2019, VEM!”, escreveu na legenda.
Fonte:ORM
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Larissa Manoela exibe boa
forma em biquíni e fãs vão a
loucura
(Foto: Reprodução) – A menina cresceu! Larissa Manoela tem
muitos motivos pra estar completamente feliz!
Depois da festa de 18 anos e ganhar um presente de dar inveja
em qualquer um, agora ela curte suas tão merecidas férias na
Disney.
E foi na tarde desta terça-feira (1), que ela resolveu
compartilhar um clique com seus fãs e seguidores em suas redes
sociais.
A atriz aparece de biquíni exibindo o corpo. Veja!
‘Avistando os próximos 365 dias. Bem vindo 2019!’, brincou
ela, arrancando muitos elogios dos fãs.
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APRESENTADORA GLOBAL-Em foto
rara de biquíni, Patrícia
Poeta mostra ‘corpão’ e deixa
fãs enlouquecidos
A apresentadora Patrícia Poeta deixou os fãs encantados após
postar uma foto de biquíni, na tarde desta quinta-feira (27),
na cidade de Trancoso, na Bahia, onde está passando férias.
(Foto: Reprodução Instagram)
“Recarregando as energias pra chegada do novo ano”, escreveu
Patrícia. Os seguidores da jornalista Poeta foram à loucura e
não pouparam elogios. “Maravilhosa”, escreveu um fã, “Minha
musa”, disse outro.
Além da apresentadora, Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem
de Mello, o filho, Enzo Celulari, com a namorada, Victória
Grandene, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel estão em Trancoso
para o réveillon.
(Com informações do portal Extra)
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Filipinas conquista coroa do
Miss Universo pela quarta vez
Durante o concurso, ela disse que trabalhar em uma favela de
Manila a ensinou a encontrar beleza em situações difíceis
Miss Filipinas Catriona Gray é coroada miss Universo em
Bangcoc, na Tailândia (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Catriona Gray, das Filipinas, foi coroada Miss Universo nesta
segunda-feira, na quarta vez em que o país do sudeste asiático
vence o concurso de beleza internacional.
Catriona, modelo filipino-australiana de 24 anos, conquistou o
título em Bangcoc, capital da Tailândia, onde o concurso
contou pela primeira vez com a participação de uma candidata
transgênero.

“Meu coração está cheio de gratidão. Houve momentos de
dúvida durante os quais me senti sobrecarregada e
pressionada”, disse Catriona, que usou um vestido
vermelho e laranja inspirado no Monte Mayon, um vulcão
que entrou em erupção neste ano.

Durante a competição, Catriona foi questionada sobre a
legalização da maconha e respondeu que a apoia para fins
medicinais.
Depois de ser coroada, Catriona disse aos repórteres que a
pergunta “certamente foi relevante” e um “tópico atual”, em
uma aparente referência à guerra às drogas nas Filipinas que
já deixou milhares de mortos e provocou alarme internacional.
Durante o concurso, ela disse que trabalhar em uma favela de
Manila a ensinou a encontrar beleza em situações difíceis.
“Se eu pudesse ensinar as pessoas a serem gratas poderíamos
ter um mundo incrível, no qual a negatividade não poderia
crescer e se nutrir e as crianças teriam um sorriso no rosto”,
disse.
A miss África do Sul, Tamaryn Green, de 24 anos, ficou em
segundo lugar, seguida pela miss Venezuela, Sthefany
Gutiérrez, de 19 anos.
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Modelo brasileira entra no
Big Brother da Itália
Fabiana Britto teve participação especial no “Grand Fratello”
após ter sido capa da Playboy de Portugal- (Foto:Instagram /
@fabianabritto_)
Fabiana Britto foi capa da Playboy de Portugal antes da
participação especial em “Grand Fratello”, da Itália.
A modelo brasileira Fabiana Britto está participando da versão
italiana do Big Brother, “Grand Fratello”. A morena entrou
como participação especial para surpreender os demais
participantes do reality show, conforme publicou o Uol.
Fabiana surgiu no programa como hóspede para começar um jogo
diferente entre os fratellos. Na dinâmica, ela tinha a missão
de ensinar a coreografia da música “Dançando”, de Ivete
Sangalo. A canção foi regravada pelo cantor italiano Cristiano
Malgioglio.
“Me diverti muito, apesar da tensão que todos têm para poder
chamar a atenção e ganhar”, contou a modelo, que foi recorde
de vendas na Playboy de Portugal.
Questionada sobre participar da próxima edição do Big Brother
Brasil, exibido anualmente pela Globo, Fabiana mostrou
interesse: “Posso ser a próxima revelação do Big Brother
Brasil e estou pronta mais do que pronta”, garantiu.
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Anitta vai cantar em festival
no Madison Square Garden, nos
EUA
Anitta durante show em Barretos — Foto: Ricardo Nasi/G1
Mega Bash 2018 terá Becky G, Don Omar e outros 15 artistas.
Casa de shows é a mais famosa de Nova York e evento será no
dia 5 de dezembro.
Anitta vai cantar em um festival no Madison Square Garden, uma
das casas de show mais famosas dos Estados Unidos.
O espaço em Nova York receberá 18 artistas no festival Mega
Bash 2018. A capacidade máxima é de 20 mil pessoas e os
ingressos custam aproximadamente entre R$ 200 e R$ 700.
Além de Anitta, veja quais artistas estão escalados:
Don Omar
Tego Calderon
Farruko
J Alvarez
Reik
Bryant Myers
Becky G
Nio Garcia

Brytiago
Darell
Miky Woodz
Secreto
El Alfa
Alex Rose
Jory Boy
Ala Jaza
La Materialista
Por G1
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Foto rara: aos 16, Maísa posa
só
de
biquíni,
recebe
comentário maldoso e revida.
Veja!
A apresentadora Maísa Silva, de 16 anos, causou alvoroço na
internet ao postar uma foto de um jeito que ela não costuma

aparecer: de biquíni. (Foto: Reprodução/Instagram)
Ela aproveitou o final de semana para ir à praia, curtir o
momento com as amigas, aproveitou e registrou no Instagram.
“Bracinho cruzado e carinha de meiga porque eu estava um nojo
pegando esse sol. Praia com as amigas é tudo que eu
precisava”, escreveu a artista na legenda da foto.
Porém, um internauta fez um comentário infeliz – e até
criminoso – que chamou atenção de Maísa que reagiu à ofensa.
O comentário fazia referência à pedofilia: “A cadeia não deve
ser tão ruim assim”, escreveu um seguidor de 19 anos.
“Tomara que você apodreça lá. Nojento. Esses tipos de
comentários não são tolerados”, respondeu Maísa.
Outros fãs também se revoltaram com o assédio e defenderam a
artista.
Confira:

(DOL)
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