Tati
Zaqui
hipnotiza
seguidores com novas fotos:
“Obra de arte”
A

funkeira

deixou

seus

fãs

completamente

chocados(Foto:Reprodução)
Tati Zaqui deixou seus seguidores completamente chocados com
uma sequência de fotos bastante reveladora no seu Instagram na
noite da última quarta-feira (11).
Nos cliques, a funkeira apareceu em frente ao espelho usando
um look bem diferenciado que deixou sua boa forma em
evidência. Na legenda, ela deixou uma mensagem inusitada: “10
anos de azar cada passada pro lado”.
Sempre um sucesso na web, a publicação da cantora teve mais de
460 mil curtidas. Confira:
Nos comentários, os seguidores de Tati foram à loucura e não
pouparam elogios. “Obra de arte”, falou um. “É muita
perfeição”, disse outro. “Manda a localização”, pediu uma
terceira pessoa.
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Tati
Zaqui
comemora
aniversário com foto em show:
“Finalmente
2.6”
A
musa
presenteou os fãs em seu
próprio aniversário
(Foto:Instagram)- Tati Zaqui completou 26 anos nesta terçafeira (18) e divulgou uma foto em seu Instagram que deu o que
falar. Nele, a musa aparece no palco de seu show com um maiô
branco.
“26 tudo isso”, escreveu na legenda da publicação.
A foto contou com mais de 88 mil curtidas no Instagram e
diversas felicitações dos fãs.
“Parabéns coisa linda! Que Deus te abençoe sempre”, escreveu
um. “Se eu uso um negócio desse, a xavasca sai do lado!”,
brincou outra. “Essa mulher é perfeita demais”, disse uma
terceira. Por: Alefy Soares | 18 fevereiro – 16:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail:
adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/mec-divulga-nesta-terca-fei
ra-18-resultados-da-segunda-chamada-do-prouni/

Tati
Zaqui
posta
clique
deitada e seguidores vão à
loucura
(Foto: reprodução/Facebook) – A funkeira ousou no clique
Na manhã desta segunda-feira (17), Tati Zaqui mais uma vez
ousou nas redes sociais e deu o que falar ao postar um clique
em seu perfil do Instagram.
No registro, a funkeira surgiu deitada de barriga para baixo,
usando um look diferenciado, ostentando sua boa forma e
atraindo completamente os olhares de seus seguidores.
Em menos de seis horas, o registo compartilhado pela musa
recebeu mais de 185 mil curtidas e colecionou elogios de fãs e

amigos.
“Linda como sempre!”, comentou um seguidor. “Coração não
aguenta com tanta beleza”, escreveu outro. “A mais linda do
Brasil!”, afirmou outro.
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Tati Zaqui posta clique com
look diferenciado e quase
mostra demais no Instagram
A funkeira chocou seus
sensual(Foto:Reprodução)

seguidores

com

o

clique

Tati Zaqui acordou inspirada na manhã deste sábado (08), e
deixou seus seguidores boquiabertos ao postar um clique em seu
perfil oficial do Instagram.
No clique, a funkeira surgiu usando uma lingerie transparente,
colocando o corpão pra jogo e ostentando sua boa forma.
“Quando eu chegar é melhor se preparar”, escreveu na legenda
da publicação.
Em menos de oito horas, o registro compartilhado pela funkeira
recebeu mais de 261 mil curtidas e colecionou elogios de fãs e
amigos.
“Essa mulher é um espetáculo”, comentou um seguidor. “Não sei
lidar com tanta beleza”, escreveu outra. “To apaixonado”,
citou outro.
Por: Camilla Tochetto | 08 fevereiro – 12:07
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Tati Zaqui esbanja saúde em
clique praiano: “Que ângulo”
A funkeira impressionou os
seguidores
(Foto:Reprodução)- Tati Zaqui subiu mais uma vez a temperatura
da web exibindo sua boa forma de biquíni durante viagem de fim
de ano ao Rio de Janeiro.
A funkeira levantou a perna e ostentou suas crutas. “Última de
hoje aproveitem”, escreveu ela na legenda do post.
PUBLICIDADE
Com mais de 433 mil curtidas, Tati Zaqui acumulou muitos
elogios de admiradores e outras celebridades. “Que ângulo”,
disparou um internauta. ‘Gata demais”, disse mais um.
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