Brasileira fica em 2º lugar
no Miss Universo; Mexicana
vence
(Foto:Getty Imagens) – A gaúcha Julia Gama ficou em 2º lugar
na 69ª edição Miss Universo, que aconteceu neste domingo, 16,
no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami, nos
EUA.
A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza. A indiana,
Adline Castelino, 22, a peruana Janick Maceta, 27, e Kimberly
Jiménez, 24, da República Dominicana completaram o top 5 da
edição.
O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968 – além deste
ano, o país também 1963). O segundo lugar não era conquistado
desde 2007, quando a mineira Natalia Guimarães ocupou a
posição.
A transmissão foi feita pelo canal TNT e pela internet, uma
vez que nenhuma emissora aberta no Brasil optou por exibir a
final deste ano.
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Gilberto é o 16º eliminado no
paredão do ‘BBB21’; Fiuk,
Camilla de Lucas e Juliette
estão na final
Gilberto no paredão do ‘BBB 21’ deste domingo (2) — Foto:
Reprodução/TV Globo – Economista foi o último eliminado da
temporada do reality show. Na terça-feira (5), trio finalista
disputa prêmio de R$ 1,5 milhão.
Gilberto foi o 16º eliminado no último paredão do “Big Brother
Brasil 21”, neste domingo (2), com 50,87% dos votos. Ele
disputava a permanência no jogo com Camilla de Lucas (47,65%)
e Juliette (1,48%). Com isso, ficou definido o trio finalista
do programa: Fiuk, Camilla de Lucas e Juliette.

Fiuk, Juliette e Camilla de Lucas, finalistas do ‘BBB 21’ —

Foto: Reprodução/TV Globo
O paredão deste domingo foi formado pelo trio que perdeu a
última prova de resistência, vencida por Fiuk. A vitória levou
o cantor diretamente para a final.
A final do programa vai ser nesta terça-feira (2). O público
deve escolher quem fica com o prêmio de R$ 1,5 milhão
https://twitter.com/i/status/1389048441486118922
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Gretchen publica foto sensual
da neta de 17 anos. Vem ver!
Bia é filha de Jenny Miranda, que foi adotada por Gretchen
quando tinha 17 anos, em 2008.(Foto | Reprodução)
Celebrando a boa genética da família, Gretchen fez uma
publicação rara, ao mostrar uma foto sensual da neta Anna
Beatryz, de 17 anos.
A cantora compartilhou um clique da neta mais velha para
celebrar o aniversário da jovem nesta segunda-feira (19).
Na legenda, a vovó vibrou: “Ohhh genética boa dessa nossa
família. É a minha primeira neta. E hoje é dia dela. Parabéns,
meu amor. Que Deus derrame bençãos sobre você. Cuide da sua
saúde. E que você seja muito feliz.”
Bia é filha de Jenny Miranda, que foi adotada por Gretchen
quando tinha 17 anos, em 2008, e já havia tido Anna, que tinha
cerca de 4 anos na época.
https://www.instagram.com/mariagretchen/?utm_source=ig_embed
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Garota de programa derruba
cadeirante
durante
dança
erótica
Lays Peace costuma polemizar com rotina de acompanhante de
luxo | Foto:Reprodução
O registro foi compartilhado pela influencer e acompanhante de
luxo em uma rede social e virou um dos assuntos mais
comentados
A garota de programa e digital influencer carioca Lays Peace
costuma compartilhar, com os seguidores das redes sociais,
experiências no trabalho de acompanhante de luxo. E, mais uma
vez, ela surpreendeu o público ao postar um vídeo de uma dança
erótica feita para um cadeirante, que acaba em um ‘pequeno’
acidente.
No vídeo, a jovem – que tem mais de 2,1 milhões de seguidores
no Instagram – aparece fazendo uma sessão de dança erótica
para o cliente cadeirante. Em um dos trechos, os dois tentam
fazer uma posição sexual, mas acabam virando com a cadeira de
rodas.
Apesar do susto, a profissional e o cliente não sofreram
nenhum ferimento.
https://twitter.com/layspeace/status/1376391983384702976?ref_s
rc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13763919833847
02976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diario
online.com.br%2Ftuedoide%2Fviral%2F646257%2Fgarota-de-

programa-derruba-cadeirante-durante-danca-erotica
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Juliana
pergunta
depilação

Bonde
responde
inusitada
sobre

BIGODINHO OU LISINHA?
A cantora sempre usa a ambiguidade para se “livrar” de
questões polêmicas(Foto:| Reprodução/Instagram)
Mais uma pergunta íntima foi feita para Juliana Caetano, mais
conhecida como Juliana Bonde, nas redes sociais. Desta vez, um
seguidor falou sobre a depilação dela. “Lisinha ou com
‘bigodinho’?”, questionou.
A cantora do Bonde do Forró não hesitou em responder: “Olha,
você deve estar perguntando porque você viu uma foto minha de
15 anos né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu tinha bigode.
Mas aí agora eu fiz depilação à laser e não tem mais nada”,
disse Juliana, mostrando que está livre dos pelinhos.

https://twitter.com/StorieDaJuliana/status/1368768306212114434
?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13687683
06212114434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.
diarioonline.com.br%2Fentretenimento%2Ffama%2F643287%2Fjuliana
-bonde-responde-pergunta-inusitada-sobre-depilacao
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Anitta
publica
foto
de
biquíni fio-dental e pede
‘respeito com ou sem bundas’
A foto
Cana –
Anitta
ou sem

da publicação foi tirada durante sua viagem à Punta
(Foto:© Instagram/Anitta )
publica foto de biquíni fio-dental e pede ‘respeito com
bundas’

A cantora Anitta, 27, publicou uma foto em que aparece com um
biquíni fio-dental, nesta terça-feira (9), e na legenda
rebateu o machismo, defendendo a exposição do corpo nas redes
sociais. Ela também fez uma homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, comemorado na última segunda-feira (8). “Esta sou eu,
mostrando minha bunda no meu Instagram”, começou.
“Agora uma pergunta temática especial para o Dia da Mulher de
ontem… Você pode usar bundas femininas em seus vídeos e

colocar letras explícitas para obter visualizações, mas, ao
mesmo tempo, diz que as mulheres que mostram suas próprias
bundas em suas redes sociais não merecem respeito? Estou
confusa”, refletiu.
Muitos internautas dizem que a publicação foi uma alfinetada
ao cantor e compositor Arcángel, 35, que publicou recentemente
que muitas mulheres querem respeito, mas ficam exibindo seus
corpos nas redes sociais para conseguirem curtidas. A
declaração foi feita em seus Stories, também no Instagram.
Anitta continuou na legenda: “Colocando o significado de ‘lady
and gentleman’ (dama e cavalheiro) no Google, chego à
conclusão de que faço mais justiça à palavra do que muitos
caras por aí que querem mulheres damas, mas não têm nada de
cavalheiro”.
“Feliz Dia das Mulheres. Que merecem respeito com ou sem
bundas. Seja no seu Instagram ou em ‘videoclipes’ de homens
que acreditam que deve haver mulheres de um tipo para explorálas no que lhes convém e mulheres de outro tipo para torná-la
sua. Paz, amor e coerência”, finalizou a artista.
A foto da publicação foi tirada durante sua viagem à Punta
Cana, que segundo o site Purepeople, foi feita com o
influenciador e ex-participante do reality A Fazenda (Record)
Lipe Ribeiro, com quem ela já trocou beijos em seu reality
show relâmpago Ilhados com Beats (2021).
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Tati Zaqui mostra bastidores
de clipe e corpo impressiona:
“Deu uma de esperto e me
perdeu”
A
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(FOTO:REPRODUÇÃO)
Tati Zaqui resolveu divulgar uma foto para abalar o coração
dos seguidores na tarde desta quinta-feira (04) em que aparece
empinando o bumbum e deu o que falar.
“Deu uma de esperto e me perdeu”, escreveu na legenda da
publicação.
Por: Alefy Soares | 04 março – 15:13
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Thank you for watching

Iza publica clique ousado com
shortinho curtíssimo e mostra
parte do bumbum
As fotos da cantora carioca renderam vários comentários para
ela nas redes sociais. “Como é carregar o peso da beleza nas
costas? Conta pra gente!”, brincou uma fã – (Foto:Reprodução\
Instagram)
Com um shortinho jeans curtíssimo e um top rosa de manga
comprida, Iza mostrou sua boa forma. (Reprodução\ Instagram)
Iza postou uma sequência de fotos em suas redes sociais que
deixou muita gente babando com tamanha beleza. Nos cliques do
final de semana passado, a artista deixou a mostra uma parte
do bumbum em forma, e ainda caprichou nas poses que renderam
muitos elogios para ela na web.

Com um shortinho jeans curtíssimo e um top rosa de manga
comprida, ela mostrou sua boa forma. “Maravilhosona”, escreveu
Taís Araújo. “Caramba Iza”, brincou Sabrina Sato.
Sato.

“Como é carregar o peso da beleza nas costas? Conta pra
gente!”, brincou uma fã. “Azar do dia: não ser uma laranja”,
ironizou outra.
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“Tati Zaqui” aposta em look
revelador
para
novo
videoclipe: “Braba demais”
A cantora deixou os seguidores apaixonados (Foto:Reprodução)
Tati Zaqui está há poucos dias do lançamento de seu novo clipe
“Mandou Descer” e nesta terça-feira (23), a funkeira mostrou
mais um dos looks para a produção.
No registro, a funkeira dá um show de boa forma ao escolher um
visual bem ousado, apostando em detalhes de transparência e
impressionando os fãs com muito brilho. “Quem manda aqui sou
eu”, disse na legenda, fazendo referência ao novo hit.
Fonte:METROPOLITANA FM Por: Gabriela Ellin | 24 fevereiro –
08:57
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Anitta faz mala para reality
show, ‘Ilhados com Beats’ e
avisa: ‘Vou levar camisinha e
lubrificante’
O programa será transmitido através do Instagram, com data
prevista para 17 de fevereiro (Foto:Reprodução\ Instagram)
Anitta promete vai ter muita pegação, curtição e nada de
tretas no reality show. (Reprodução\ Instagram)
Os nomes dos nove participantes do Ilhados com Beats, reality
show da cantora Anitta, foram divulgados nesta semana.
O programa começará ser gravado a partir desta sexta-feira
(12), em Angra dos Reis e transmitido através do Instagram,
com data prevista para 17 de fevereiro. A própria idealizadora
do reality será uma das participantes do entreterimento e
promete que vai ter muita pegação, curtição e nada de tretas.
Na madrugada de hoje, Anitta apareceu em suas redes sociais,
deixando a casa, localizada no Rio de Janeiro novamente e
dando pistas do seu possível destino, o confinamento de
“Ilhados”. Ela apareceu, nos stories do Instagram, arrumando a
mala para a viagem. Anitta disse que só iria levar biquínis e
que, apesar de ser idealizadora do programa, não pretende
ficar de fora do clima dos flertes.
“Vou passar o dia de biquíni e roupão. Fez frio é top, fez
calor é topless. Regra na ilha”, afirmou ela, aos risos. A
funkeira ainda repostou uma cena icônica de seu documentário
para a Netflix, “Anitta: Made in Honório”, listando um
“arsenal” do sexo e brincando: “Eu fazendo a mala para essa

ilha”.
“Vou levar vibrador, levar camisinha, vai que a gente transa.
Levar o quê? o lubrificante, vai que a gente dá o c*”, dizia,
no trecho do vídeo. Anitta revelou aos seguidores que não está
sabendo muito sobre as regras do jogo, adiantando apenas que
celulares não serão permitidos durante o confinamento.
“Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e
estou muito mais nervosa do que antes porque não sei de nada
do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem
meu celular. Sem saber o que vocês estão falando! Não sei nem
a dinâmica. Só vão falar depois que eu ficar sem celular.
Estou ficando louca. A ideia foi minha de eu não saber de
nada, mas quando acabou a reunião fiquei muito nervosa”,
disse.
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