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ANITTA E SUAS TRÊS FESTAS

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Anitta resolveu comemorar mesmo os 28 anos em Miami, nos Estados Unidos, que assim como no Brasil atravessam um momento difícil com o avanço dos números de mortos da Covid-19. Depois de uma festa e um karaokê, ela resolveu jantar em um restaurantes com vários amigos. Anitta espertamente não publicou um vídeo
sequer, mas esqueceu de combinar com convidados, que mostraram a badalação nas redes sociais. Que feio!

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Após se descobrir amante do cantor
Tiee, por quem alega ter sido
enganada com um falso namoro, a
estudante de odontologia Ingrid
Freitas começou a modificar as
duas tatuagens que fez em
homenagem ao cantor. O primeiro
desenho que ela fez foi na região
do cóccix, um revólver com o nome
de batismo do sambista, Diógines,
escrito bem no cano da arma. A
segunda está no em um dos
braços: um diamante com o nome
Diógines bem no meio do desenho
e ao lado a data do começo do
namoro. Na primeira tattoo,
Ingrid apenas preencheu o nome.
Já na segunda ela ainda está
resolvendo o que deve fazer.
“A gente pensa que é fácil sair
de um relacionamento, mas a
gente vai se reconstruindo aos
pouquinhos. E hoje vou dar mais
um passo pra isso. Vou cobrir
uma tatuagem que eu tenho na
lombar e estou muito feliz e
ansiosa. Graças a Deus, porque
é uma coisa que me incomoda
demais”, disse a loura no
Instagram.

CAMPANHA CONTRA O
SEDENTARISMO

MAY BANDEIRA

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez iniciou uma campanha contra o sedentarismo. Atleta e musa do OnlyFans, a morena falou da importância
da prática de exercícios físicos. “Estamos vivendo um momento muito
difícil nessa pandemia. Isolados, muitos caem no sedentarismo e isso
pode trazer muitos danos à saúde. Com toda a segurança e seguindo
os protocolos de distanciamento social precisamos incentivar a prática
de atividades, seja em academias, ao ar livre ou mesmo casa. Hoje em
dia podemos contar com a orientação de profissionais capacitados até
mesmo online, por chamada de vídeo. Os benefícios vão muito além
da boa forma física e refletem na saúde. Sinto falta de campanhas do
governo falando sobre isso, sobre esse cuidado”, diz a modelo.

THAEME ANUNCIA

POR AÍ

SEGUNDA GESTAÇÃO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

VANESSA DALCENO

EX-AMANTE APAGA TATUAGENS EM
HOMENAGEM A TIEE

N Amanhã, o can-

A cantora Thaeme, que faz dupla
com Thiago, anunciou ontem que
está grávida pela segunda vez. Em
seu Instagram, ela compartilhou
registros ao lado do marido, Fábio
Elias, e da filha, Liz, para contar
a boa nova e garantir que não se
trata da famosa pegadinha de
primeiro de abril.
“Como já dizia a nossa canção: ‘É
que a família cresceu’... Felizmente,
não é mentira de 1º de Abril, viu?!
Mais uma graça alcançada na vida
da mamãe e do papai! Nosso novo
arco-íris está a caminho pra completar a nossa família. Mesmo tão
pequenino já ocupou um grande
espaço em nossos corações. Só
temos que agradecer a todos
pela torcida no último ano. Liz
está muito feliz e empolgada
com o maninho ou maninha
crescendo no forninho da mamãe. Outro #PedacinhoMeu
#PedacinhoNosso”, escreveu a
cantora.

tor Kevi Jhonny
lança a segunda parte do EP
‘Até o Último
Gole’ em todas
as plataformas
digitais e canal
do artista no
Youtube. O projeto em áudio foi
extraído do DVD,
gravado em março passado, com
participação de
Pablo, Priscila
Senna e Tierry.
N Gusttavo Lima
e Leonardo vão
participar de
mais uma live
‘Cachaça Cabaré,
amanhã, às 20h
no youtube.com/
gusttavolimaoficial

PROJETO DO BEM
Jonathan Ferr - também conhecido como o garoto-estandarte do jazz carioca, segundo o jornal El
País - apresenta hoje seu novo single, ‘Esperança’. O
lançamento, que sai pelo selo Slap, da Som Livre, é
uma música-manifesto e traz um poema de autoria
do jazzista declamado pela voz potente de Serjão Loroza. Os dois artistas, naturais de Madureira, propõem
uma provocadora reflexão sobre racismo e esperança. A faixa já está disponível em todas as plataformas de áudio e o clipe - que contou com uma equipe
formada majoritariamente por profissionais negros e
tem direção assinada por Ferr - pode ser conferido no
canal do artista no YouTube, a partir das 12h.

DIVULGAÇÃO

NO EDREDOM

Flay e Mc Mari juntas
Na última quarta-feira, as cantoras nordestinas Flay e Mc Mari se
encontraram em um estudio de São Paulo para colocar voz em uma
faixa no estilo brega funk, que promete ser uma colaboração
poderosa. A parceria musical será a quarta gravada por Flay, que já
colaborou com Marcia Felipe, Bárbara Labres, João Gabriel e DJ Zullu.

Na manhã de ontem, o brother Caio Afiune, do ‘BBB 21’, revelou, em conversa com Rodolffo e Thaís, que viu Gil do Vigor movimentando o edredom sozinho. Enquanto aguardavam na fila do raio-x, ele ainda afirmou aos colegas de
confinamento que se não fosse João entrar no cômodo
para chamar Gil para o raio-x, teria puxado o edredom.
Depois, foi a vez de Pocah chegar ao local da conversa e
Rodolffo fez questão de passar a fofoca adiante.

