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Chefão e... um chefinho: Silvio Santos se
encanta ao conhecer filho de Karina Bacchi
A modelo e atriz Karina Bacchi mostrou o encontro entre seu
filho, Enrico, de menos de 1 ano, com o apresentador Silvio
Santos, nos bastidores do SBT, na última quinta-feira.
“Encontro histórico do poderoso chefinho, Enrico, com o poderoso chefão da TV, Silvio Santos! Enrico procurando os aviõezinhos”, brincou Karina sobre a mão do pequeno dentro do paletó
do apresentador.
No perfil do Instagram, que simula as falas do pequeno, o bom
humor se repetiu: “Me chamou para apresentar o ‘Bom Dia &
Cia...’ Fiquei de pensar na proposta.”

‘Ele manda na parada’, diz Ivete Sangalo
sobre filho escolher nome das gêmeas
Ivete Sangalo falou sobre maternidade e relembrou a mãe,
Dona Maria, no “Altas Horas” especial de Dia das Mães, que vai
ao ar hoje. A cantora baiana explicou que foi o filho Marcelo, 8, que escolheu o nome das gêmeas, que nasceram em
pleno Carnaval.
“Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com mar - e ele
é pescador como o pai - e Helena ilumina. Ele trouxe essa
explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque
é ele quem manda na parada”, brincou Ivete, ao lado de Sharon Menezes, que fala sobre ser mãe de primeira viagem.

Marília Mendonça faz desabafo
após críticas por perda de peso

“Eu nunca faço o meu trabalho
por dinheiro”, afirma Anitta

Após ter publicado uma foto comemorando o sucesso de sua
reeducação alimentar e mostrando seu novo visual, com cabelos loiros e mais curtos, a cantora Marília Mendonça usou
seu Instagram para fazer um desabafo sobre o patrulhamento que sofre. “Blá, blá, blá, cadê o empoderamento, você não
era feliz do jeito que era?’. Eu sempre fui a mulher mais feliz
do mundo, mas... deixaria de ser se tivesse que começar a
cancelar shows por qualquer tipo de doença, e olha... o bicho
‘tava’ começando a pegar”, postou.

Anitta que breve, breve se deixará ver em Bauru na Grand Expo
cantou música inédita escrita por um compositor de 17 anos
durante o “Caldeirão do Huck”, da Globo, no sábado passado, e
provocou meio mundo com sua fala. O estudante se considera
um fã da estrela pop de Honório Gurgel (RJ) e escreveu a música “Movimento” pensando exatamente nela. Após a apresentação, que emocionou o jovem, Anitta contou no programa que
“não faz nada pensando em dinheiro”.

Emagreceu 15 quilos em dois meses

Nascida no bairro de Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, Anitta
é considerada uma das cantoras mais bem pagas do mercado brasileiro. E não faz nada, nada hoje em dia, sem envolver
um único cachê. Um contrato anual com Anitta varia entre R$ 4
milhões e R$ 5 milhões, dependendo das ações previstas. Algumas marcas fazem parte do dia a dia da artista por relacionamento, sem mídia (Adidas), outras investem em ações pontuais
(Coca-Cola e Tang) e tem ainda aquelas que apostam em linhas
de produtos (O Boticário). Tá bom para você?

“A gordura estava compondo mais de 51% do meu corpo.
Triglicérides alto, gripes frequentes que me atrapalhavam de
concluir meu trabalho com excelência do jeito que vocês merecem. Daí rolou aquele pensamento: ‘22 anos, a vida inteira
pela frente, meu sonho se realizando cada dia mais... será
que é essa bagunça que eu quero para minha vida?’. Definitivamente, não!”, explicou Marília.

Ela é uma das mais bem pagas

‘Fiz pra dar raiva
mesmo’, diz Fiuk
sobre críticas a seu
trabalho como ator
Após um tempo afastado da mídia, desde o fim de “A Força do
Querer” em outubro de 2017,
em que foi muito criticado por
seu personagem, Ruy, Fiuk concedeu uma entrevista para o canal no YouTube de Álvaro Leme.
E desabafou. “Na novela dei um
‘bafafá’ do caramba, neguinho
falou de mim até umas horas.
Mas eu estava muito seguro comigo porque eu passei no teste
[para a novela], fui escolhido. E
outra, meu personagem não era bonzinho, era um vilãozinho chato. Fiz o negócio pra dar
raiva mesmo. Normal, as pessoas até confundiram ‘olha que idiota esse Fiuk’. ‘Não, gente,
era o Ruy o idiota da história’”, disse ele.

Mais Anitta: Matheus e Kauan
lançam clipe de parceria com ela
Matheus e Kauan lançaram o clipe da música “Ao Vivo e a Cores”,
single que conta com a participação de Anitta. A canção faz parte
do álbum “Intensamente Hoje”, divulgado ao longo de 28 dias e
apresentado ontem. Segundo a dupla sertaneja, a parceria com
a cantora estava na agenda desde 2017. “Não é só mais uma
canção, é mais um desafio para nossa carreira”, disse Matheus.

Trabalho em equipe vai exigir muito
jogo de cintura da sua parte. Por
mais experiência que tenha, cuidado
para não cobrar demais dos colegas.
Não deixe a família interferir na sua
vida amorosa. Cor: preto.

Bom astral para retomar uma ideia
do passado e colocar em prática.
Mas não espere a sorte cair do céu.
Tensões vão rondar o convívio com a
família. Passeios a dois podem fazer
bem ao romance. Cor: branco.

Imprevistos podem atrapalhar seus
planos de viagem ou algum compromisso que marcou para hoje. A saúde
pode exigir mais cautela. Forte atração por colega. Na união, converse
mais. Cor: azul-claro.

Atitudes autoritárias podem causar
conflitos no trabalho. Não queira comandar os colegas. Paquera no emprego pode causar problemas. A dois,
procure ser mais paciente ao resolver
assuntos de rotina. Cor: vinho.

Cuidado com as palavras hoje. Há
risco de comentar algo com a pessoa
errada e causar problemas. Romance com alguém comprometido pode
ser descoberto. Na união, não esconda nada do par. Cor: azul-vivo.

Cuidado para não perder dinheiro
em apostas de valor alto ou em negócios arriscados. No trabalho, mudanças podem trazer preocupação.
Pessoas maduras devem atrair sua
atenção na paquera. Cor: branco.

Você terá ideias supercriativas para
ganhar dinheiro, mas é melhor não
contar com a grana antes de receber.
Controle bem os gastos para não se
endividar. No romance, cuidado com
brigas. Cor: laranja.

Pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Confie na sua
criatividade e no seu tino comercial.
Porém, não convém fazer negócios
com gente muito próxima. Respeite
a liberdade do par. Cor: cinza.

O astral está tenso e você deve controlar bem as suas reações para evitar
conflitos nos relacionamentos em geral. Evite bater de frente com chefes
ou pessoas mais velhas. No amor, cuidado com brigas. Cor: creme.

Não espere moleza no trabalho
hoje, pois vencer a concorrência não
será nada fácil. Evite impor as suas
vontades: saiba negociar e ceder. A
dica também vale para o amor: cuidado com discussões. Cor: amarelo.

O cansaço vai pesar e pode ser
mais difícil manter a concentração
nas tarefas ou nos estudos. Respeite
os limites do seu corpo. Pode se envolver numa paixão secreta. A dois,
melhore o diálogo. Cor: dourado.

Você pode enfrentar aborrecimento
com colegas de trabalho ou amigos
ao longo do dia. Tente relevar, pois
uma postura muito rigorosa pode resultar em rompimento. Clima sedutor
a dois: ouse no sexo. Cor: branco.

“Comigo a anatomia ficou louca:
sou todo coração.”
(Maiakovski)

