
 Anexo D- Tweets analisados do perfil @Nairbello 

 

Tweets data Horá

rio  

R

T 

Favo

rito 

Respostas  Link 

Chorando com 

@astridfontenell no 

fim da Rede 

Manchete. 

Sentiremos falta, 

bambina! 

01.10 00:02 2

6 

01 @UMDIACOMMTV  

@nairbello @astridfontenell 

haha engraçadinha 

 

 @dougcrazy 

@nairbello @astridfontenell  

tbm sentirei saudades da 

manchete 

- 

RT 

@MANCHETEREV

ISTA: Canal mtv 

acaba e dá espaço ao 

novo canal CollorTV, 

onde vc pode ver o 

presidente 24 horas 

explicando o 

impeachment 

01.10 00:12 4

1 

11 -  -  

Eu comecei na MTV. 

 

01.10 00:32 1

2  

02 @rebecalobo 

@nairbello eu lembro!!! o 

1º clipe q vc apresentou foi 

de Darwin chamado Origem 

das Especies...era um rap 

muito loko! 

 

@debordin  

@nairbello Tá bom nonna,  

agora vai dormir. 

 

@marciagam  

@nairbello coisa mais triste 

foi ver a MTV saindo do ar. 

 

@syllasbrotheer  

@nairbello 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

@vicentelou  

@nairbello Bons tempos 

aqueles, hahahá! 

 

 

-  

@viniciusrlima 

“@JornalOGlobo: 

Consumo moderado 

01.10 10:16 4 0 @raffa_henrique 

@viniciusrlima Namaria 

bebeu cerveja ao vivo hoje 

Link da matéria do O 

Globo sobe álcool e 

idosos 



de álcool melhora 

memória de idosos. 

http://glo.bo/1bpQpH

L ” @hebecamargo e 

@nairbello tão ai pra 

isso 

hahaha 

 

@viniciusrlima 13h 

@raffa_henrique 

hahhahahahaa eita 

 

 @raffa_henrique 13h 

@viniciusrlima 

hahahahahahaha 

 

Nair Bello  @nairbello 

@viniciusrlima 

@JornalOGlobo 

@hebecamargo verdade! 

 

@viniciusrlima  

@nairbello @JornalOGlobo 

@hebecamargo domecq 

todo dia, Nonna? 

 

@nairbello  

@viniciusrlima 

@JornalOGlobo 

@hebecamargo com isso eu 

nunca esqueço! 

http://glo.bo/1bpQpHL  

É verdade. RT 

@vleonel: 

incomodada ficava a 

minha avó, que tinha 

que usar toalhinha. 

01.10 14:58 0 0 - - 

Féliquix 01.10 21:17 4 1 @OAlexxander 

@nairbello Nossa, tenho 

uma raiva dela quando ela 

fala o nome dele errado. 

Não sei se é o personagem, 

ou ela n consegue falar 

FÉLIX 

 

@iara_oliva 2h 

@nairbello feliz dia do 

idoso a vc e a 

@hebecamargo 

- 

@marcoscastro Pra 

achar twitter chato 

tem que ser muito 

burra essa pessoa! 

01.10 21:23 0 0 Twitter em resposta ao  

 arco  

 a  ro  @marcoscastro 

Tem uma pessoa na minha 

timeline achando que twitter 

é chat :D 

 

 @marcoscastro  

- 



@nairbello twitter é muito 

divertido! 

RT @silvioluiz: 

QUANTO TEMPO 

O EIKE VAI 

CONTINUAR 

DANDO CALOTE? 

01.10 21:27 2 1 @kaiobo  

@nairbello @silvioluiz ate 

o fantástico fazer uma 

reportagem mostrando que 

os jovens não querem mais 

ser como o Eike, rs. 

-  

@Fabio_gto86 Já 

pedi, ele nunca 

compra... =( 

01.10 21:29 0 0 Twitter em resposta ao: 

@Braungustavo  

AMO VOCES POR ISSO 

DONO DO PERFIL DA 

NAIR! 

 

@Fabio_gto86  

@Braungustavo cachaça 

por favor ! 

 

@Fabio_gto86  

@nairbello ou compra e 

bebi tudo sozinho e 

escondido pra não dar a sra 

nona. 

- 

O @marcusmajella 

me pediu em namoro 

 

Marcus faz parte do 

Porta dos Fundo!! 

01.10 21:33 7 6 @SAM_BALIEIROH  

@nairbello 

@marcusmajella combina 

Nair Belo com Nair Belo 

 

@veronicaestrela  

@nairbello 

@marcusmajella Own 

Nonna, que lindo! Faz 

conosquinhos com chá pra 

comemorar!! 

 

@marcusmajella  

@nairbello aceitaaaaaaa!! 

 

@cchavinon 30 min 

@nairbello 

@marcusmajella achei que 

ces eram parentes, gente!!! 

-  

Não sei vocês, mas 

eu ainda estou muito 

triste com o fim do 

canal de televisão 

Tupi. 

01.10 22:28 2

9 

3  @rafaeljosedias  

@nairbello ouvi dizer que a 

Manchete está mal das 

pernas... 

 

@Madame__Min 

@nairbello Nona, terminou 

o "Família Trapo"? 

-  



Não vejo Pé Na Cova 

porque não gosto de 

brincadeira com 

mortos. 

01.10 23:23 3

0 

7 @karla_borgo  

“@nairbello: Não vejo Pé 

Na Cova porque não gosto 

de brincadeira com 

mor o .”a Hebe adoraaa 

 

@iara_oliva  

@nairbello kkkk 

 

@Jaquelinerib 

@nairbello 

HAHAHAHAHAHAHAH

AHA TAMO JUNTO 

- 

Eu tinha uma amiga 

chamada Osta 

também 

 

(Tweet relacionado 

com o programa Pé 

na Cova)  

01.10 23:49 1 0 - - 

       

RT @historiasrenato: 

pic.twitter.com/XzKo

TCKV7G 

02.10 12:21 0 0 @marialilex 

@nairbello 

@historiasrenato e morreu! 

Foto da Xuxa  

pic.twitter.com/ 

XzKoTCKV7G 

Será que o TSE vai 

indeferir o partido da 

@marinalimax ? 

02.10 13.13 1 0 @silva__marina  

@nairbello Não me 

confunda Nonna. Não 

demora muito agora, TSE 

será a favor da REDE e eu 

vou ficar toda de bundinha 

de fora com @marinalimax 

 

 @Elton_RRibeiro  

@nairbello mistériooooo... 

 

@DecaBono  

@nairbello @marinalimax 

Eles náo vão deixar 

mesmo!! Olha o perigo!! 

- 

BOA NOITE 

@PretaGil EU 

GOSTARIA DE UM 

INGRESSO PARA A 

GRAVAÇÃO DO 

SEU LP. GRATA, 

NAIR. 

02.10 14:57 0 0 Em resposta ao tweet da 

Preta Gil:  

@PretaGil 

Muita emoção !! Esta 

chegando o grande Dia !! 

#DVDBlocodaPreta dia 23 

de ou  no  i ibank Hall!!… 

http://instagram.com/p/e-

WFXQGopw/ 

- 

Separei 10 cruzados, 

bambino, pode vir 

02.10 14:05 1 0 @meyksson  

@nairbello @marcelloask 

- 



buscar. RT 

@marcelloask: 

alguem da 10 conto 

ai pra eu corta o 

cabelo 

fica vai ter bolo :) 

 

@marcelloask 

@nairbello oia só brigado 

vó 

 

@simiotes 

Não vai não, @marcelloask, 

que a nona @nairbello não 

sabe, mas esse $ que ela tem 

só paga, atualmente, 

mico...hehehe. 

Engraçado como nos 

EUA os deputados 

são diferentes, não é 

mesmo? 

http://bit.ly/GzI3mx 

02.10 3:11 3 3 - Gif animado! 

http://bit.ly/GzI3mx 

FOGO NA 

CALCINHA dizem 

essas coisas ainda? 

02.10 3:17 9 1 @paulabrantes  

@nairbello fogo no rabo 

agora 

 

@raffaus  

@nairbello agora é FOGO 

NO RABO 

 

@LilizinhaNani 

@nairbello agora é fogo na 

ppk 

 

@_isiscunha  

@nairbello fogo na 

perseguida 

 

@jusTati  

@nairbello sou phyna, digo 

"formiga na piriquita"! 

 

@lighthais 

@nairbello na pirikita 

 

@DmjuGoes 20h 

@nairbello Fogaréu que não 

se apaga com água. 

Kkkkkkk 

- 

@nairbello 

Quem adoraria se 

chamara Soraya dá 

RT 

02.10 15:24 1 0 @felipelisboa89  

@nairbello Tá assistindo 

muito Maria do Bairro, 

Nonna! 

- 

EU VOU CONTAR 

UMA HISTÓRIA 

02.10 15:29 1

3 

3 - - 



PARA VOCÊS 

UMA MÃE 

SEGURAVA SEU 

FILHO NO COLO, 

COM FOME 

02.10 15:30 1

6 

1 @gustavoscabello  

@nairbello a nonna vai 

contar a sua versão? 

- 

ELE PERGUNTOU 

"MÃE, NO CÉU 

TEM PÃO?" 

02.10 15:31 2

2 

1 @jusTati 

@nairbello e morreu! 

- 

ELA RESPONDEU 

"NO CÉU NÃO, 

MAS EU TENHO 

AQUI" E DEU PRA 

ELE COMER 

02.10 15:31 1

8 

2 @jeancid  

@nairbello final alternativo 

da  aga No  éu Tem Pão ™ 

 

@simiotes  

@nairbello ufa, que bom! 

- 

não gosto de finais 

tristes. 

02.10 15:31 1

3 

1 - - 

NINGUÉM 

MORREU GENTE, 

ELE ESTÁ MUITO 

BEM E TEM ATÉ 

TWITTER é o 

@_ehtam 

02.10 15:32 1 0 @_ehtam 21 h 

@nairbello É VERDADE 

ESTOU SUPER BEM!!! 

porém com fome 

RETUITADO POR NAIR 

BELLO 

- 

Quantas e quantas 

vezes já não comi 

pout-pourri sem 

querer 

02.10 16:10 1 0  @Brisinha83  

@nairbello por que, não 

gosta? 

- 

@_fransuel Não fala 

nome feio! 

02.10 16:46 0 0  m re  o  a ao    G NHO 

 O  O P ™  @_fransuel  

TIME FILHO DA PUTA 

VAI TOMAR NO CU 

- 

@joaomarcio Sou 

contra a violência 

02.10 16:58 0 0 Em resposta aos tweet do 

@joaomarcio:  

no dia que mulher aprender 

que não tem problema bater 

siririca, essas listas com 

dicas pra arrumar marido 

desaparecem 

 

- 

@calabresadani Já 

passei por isso. 

Respondi "ROSA 

SEU CU" e ficamos 

amigas 

02.10 17:06 2 6 Em resposta ao tweet da 

Dani Calabresa:  

@calabresadani  

Eu pra manicure: Rosa e 

Ela: rosa pink, rosa chiclete, 

rosa calcinha de criança, 

rosa bochecha de tímida ou 

rosa bico de peito de filme 

pornô? 

 

 @calabresadani  

@nairbello Ahahaha cê é 

- 

https://twitter.com/joaomarcio


fina pra porra ne Nonna?rs 

=) 

 

@nairbello 20h 

@calabresadani eu vou te 

contar uma história. Uma 

mãe estava segurando o 

filho com fome e ele 

perguntou "tem pão no 

céu?" ela deu pra adoção 

Eu não decoro 

histórias muito bem. 

02.10 17:14 4 0 - - 

ERA UMA VEZ 3 

CABRITINHOS 

QUE MORAVAM 

NA FLORESTA 

02.10 17:14 9 2 - - 

ELES SAÍRAM DO 

NADA E 

RESOLVERAM 

CONSTRUIR 

CASAS 

02.10 17:15 9 2 - - 

QUEM ERA A MÃE 

DELES? NINGUÉM 

SABE. DE ONDE 

SAIU O MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO 

DAS CASAS? 

NINGUÉM SABE 

02.10 17:15 9 2 - - 

Um fez uma casa de 

palha, o outro uma 

casa de pano e o 

outro uma casa de 

pau-a-pic 

02.10 17:16 1

0 

2 - - 

VEIO UM LOBO E 

BATEU NA 

PORTA, MUITO 

EDUCADO. O 

PRIMEIRO 

CABRITO ABRIU E 

FOI COMIDO 

02.10 17:17 1

0 

2 - - 

BATEU NA 2a 

PORTA E O 

CABRITO 

TAMBÉM ABRIU, 

PORQUE ERA 

BURRO. O LOBO 

COMEU ELE 

TAMBÉM. 

02.10 17:17 1

0 

2 @rosalvojr  

@nairbello Era cabrito ou 

burro? Tô confuso. 

- 

AÍ ELE JÁ TINHA 

SACIADO A FOME 

02.10 17:18 9 2 @JeaanDaviid  

@nairbello obrigado, 

- 



E NÃO QUIS 

SABER DO 3o 

CABRITO, QUE 

SOBREVIVEU E 

CONTOU UMA 

HISTÓRIA TODA 

MENTIROSA PRA 

SAIR COMO 

ESPERTO 

estragou a ilusão da infância 

@ValtinhoMF  

as historia que a 

nonna @nairbello 

conta estão incríveis 

merece um livro. 

02.10 17:18 0 0 - - 

Grata, Nair. 02.10 17:18 2 0 @MariaFadul  

@nairbello arrasou, miga. 

 

@Tevu  

@nairbello Nonna's Horror 

Story ♥ 

 

@carolinahobbes  

@nairbello 

HAHAHAHAHA 

 

@betawas  

@nairbello linda a historia! 

Ate chorei!  :-( rs 

 

@tcbitu_  

@nairbello Que triste, 

Nonna!!! Muita emoção 

numa história só. 

- 

RT@perereco  

Na balada: 

- Gatinha, cê gosta 

mais de Red Label ou 

Ice? 

- Eu gosto é de 

respeito! 

 

Todos na balada 

pararam de dançar e 

aplaudiram a garota. 

02.10 17:18 0 0 - - 

É isso que me 

motiva, sabe -> RT 

@betawas: 

@nairbello linda a 

historia! Ate chorei!  

:-( rs 

02.10 17:21 1 0 - - 



RT @LaRuuki  

Se as histórias da 

@nairbello se 

transformassem em 

livro, viraria best-

seller 

02.10 17:22 1 0 - - 

RT @marciatiburi  

APOIO TOTAL E 

IRRESTRITO AOS 

PROFESSORES DO 

RIO. Copiem a 

imagem e espalhem. 

Vamos pra rua??? 

pic.twitter.com/64nm

mpfIAB 

02.10 17:24 0 0 - - 

RT @bruunacezario  

@nairbello Ai 

Nonna, melhor 

história que ouvi em 

anos :') Precisa 

compartilhar mais 

dessas com a gente. 

02.10 17:26 0 0 - - 

Amanhã contarei a da 

garota cabeluda presa 

na torre ou da diarista 

que tentou roubar o 

possível namorado 

das filhas da patroa 

02.10 17:28 1 0 @porrasemnome  

@nairbello Nonna conta a 

da garota que foi seduzida 

por um lobo e acabou 

perdendo ele para avó ou a 

avó para ele, depende da 

versão 

 

@TiagoGehlen  

@nairbello O nonna? Hebe 

tá aí contigo ou ela subiu 

pro céu? 

- 

LANÇAMENTO 

PARA O DIA DAS 

CRIANÇAS: NAIR 

LEGO de montar. 

Tem toda a turminha: 

LegoCamargo , 

LeguitaRodrigues, 

Legolias, etc 

02.10 17:58 1

4 

6  @thiakau  

@nairbello Legolias... 

chorei arco-íris! 

 

 @natafrf  

“@nairbello: 

LANÇAMENTO PARA O 

DIA DAS CRIANÇAS: 

NAIR LEGO de montar. 

Tem toda a turma: 

LegoCamargo , 

LeguitaRodrigues, Legolias, 

e c” Quero 

RETUITADO POR NAIR 

BELLO 

 

- 



RT@Braungustavo 

Quem aí quer fazer a 

ilustração da 

@nairbello , 

@hebecamargo e 

Golias em Lego? 

#ninguém 

 

DONO DO PERFIL 

DA NAIR. 

FAZENDO 

REFERENCIA A 

UM MEME – O DA 

ILUSTRAÇÃO  

02.10 17:58 0 0  

@cledyanI 

Atenção ilustradores!!!! 

�RT@Braungustavo: 

Quem aí quer fazer a 

ilustração da @nairbello , 

@hebecamargo e Golias em 

Lego? #ninguém” 

- 

VERDADE RT 

@rebecalobo: 

@portadosfundos 

participação da nonna 

@nairbello, ate q 

enfim! 

02.10 20:38 0 0 - - 

Olha a @fafadbelem 

linda na TV me 

convidando para ir ao 

Pará. AGUARDO 

PASSAGEM. Grata, 

Nair. 

02.10 20:40 2 0 @fafadbelem  

“@nairbello: Olha a 

@fafadbelem linda na TV 

me convidando para ir ao 

Pará. AGUARDO 

P    G  . Gra a, Nair.” 

Bora! 

 

@Braungustavo 

@fafadbelem Estou sem 

fala. Você é, sem dúvida, 

uma das pessoas mais 

generosas que já conheci na 

vida. Não sei como 

responder esse email 

@79saturno7988  

@fafadbelem @nairbello 

credo, Fafá. corre dela!!!.  

@jrnascimento15 

@fafadbelem @nairbello 

Aahahaha; faz excursão e 

me leva tbm FAFÁ ! rs 

#ExcursãoDaNonna :) 

 

- 

       

@fafadbelem  03.10 8:58 0 0 - - 



“@nairbello: Olha a 

@fafadbelem linda 

na TV me 

convidando para ir ao 

Pará. AGUARDO 

PASSAGEM. Grata, 

Nair.” Bora! 

MA CHE! A 

@fafadbelem 

realmente vai me 

levar para conhecer o 

Círio de Nazaré! Eu 

já vi na TV e é 

emocionante. Vocês 

acham que eu devo 

ir? 

03.10 15:26 1 - @JaqueeIine  

@nairbello @fafadbelem 

sim, claro, lógico, com 

certeza, manda bjs. 

 

@vanessasomoggi 

@nairbello @fafadbelem 

meu deus,,mas que 

horra,,manda bjss a ela,,, 

 

@SilMarq  

@nairbello @fafadbelem 

Vai sim, nonna! 

 

@alesie  

@nairbello @fafadbelem 

amoooooooo ♥♥♥♥❤❤❤ 

 

@SAM_BALIEIROH 

@nairbello vem nona 

.Vamos num baile da 

Saudade .E depois tomar um 

açai com tucunaré frito lá no 

ver O peso.É no segundo 

domingo de outubro 

 

@mhsgomes  

@nairbello Venha, Nonna! 

Mais emocionante que ver 

na TV é ver pessoalmente, e 

mais emocionante que ver 

pessoalmente é participar! 

 

@Magali_Rosa  

@nairbello vai depois conta 

gente como é; 

 

       

Acho feio falar de 

sexo na tevê. Só a 

@hebecamargo sabia 

fazer isso com 

delicadeza. 

 

04.10 00:25 2

1 

3 @umtaldeCarlos  

@nairbello Nonna, sexo 

com delicadeza é para os 

fracos. 

 

 @novela2012  

 



REFERENCIA A 

ESTREIA DA 

NOVA 

TEMPORADA DO 

PROGRAMA 

AMOR E SEXO  

@nairbello @hebecamargo 

São Paulo - 22h51:  :globo: 

26.7 :record: 6.8 :sbt: 6.5 

:band: 3.3  

 23h05: :globo: 25.6  :sbt: 

7.8 :record: 6.2 

 

 @Mr_Lucca  

@nairbello @hebecamargo 

E o João Gordo tb! 

 

@Dgnerr  

@nairbello @ladyfontenelle 

@hebecamargo é verdade! 

 

@paulopinheirocf  

@nairbello @ladyfontenelle 

@hebecamargo fazia né 

 

Hoje é o Dia Mundial 

dos Animais - minha 

calopsita está 

fantasiada em 

comemoração 

04.10 12:43 7 1 @mayara_hsilva  

“@nairbello: Hoje é o  ia 

Mundial dos Animais - 

minha calopsita está 

fantasiada em 

comemoração” cc. 

@cibelesk8 

 

@alaloliveira  

@nairbello haha 

- 

Chuva de granito é 

muito perigoso.  

04.10 13:31 2

1 

2 @gabipenha  

@nairbello chuva de pinto 

tb 

 

@radiotaxi33  

@nairbello MUITO!  

- 

Grata, Nair. 

RT @_ehtam: tome 

esse chá vai ficar 

tudo bem 

 

╭ ╯╭╯╭╯╭╯  

 █████████ ═╮    

 █☠veneno☠█▏ ∥   

  ████████ ═╯    

 ◥██████◤ 

04.10 13:47 1

0 

7 - - 

INACREDITÁVEL! 

RT @Setelist: 7 

ANIMAIS 

DEPILADOS para 

04.10 14:48 1 0 @nairbello @Setelist Mt 

legal!! :-)  

Link para um site de 

“humor”  

http://bit.ly/GCHiZO  

http://bit.ly/GCHiZO


parecerem outros 

animais 

http://bit.ly/GCHiZO 

Ainda não fizeram 

um 

FEIKEBATISTA? 

04.10 14:51 5 0 - - 

ESTOU NA TUPI 

ATÉ HOJE! RT 

@agner: Lançar um 

hoax de que 

esqueceram um 

funcionário no 

banheiro da MTV. 

04.10 15:01 2 2 - - 

@victorsarro 

@jbanguela 

@comediaempe 

quando eu for 

convidada quero ficar 

sentada porque sou 

idosa. Grata, Nair.  

04.10 15:31 0 0 Em resposta ao tweet:  

@vitorsarro 

Indo buscar o @jbanguela 

no aeroporto! Hj ele eh o 

nosso convidado do 

@comediaempe ! Barra 

square as 21 hs hein RJ 

 

@vitorsarro 

@nairbello @jbanguela 

@comediaempe que bosta 

nona kkkkkk 

- 

MALTRATANDO 

IDOSOS -> RT 

@victorsarro: 

@nairbello 

@jbanguela 

@comediaempe que 

bosta nona kkkkkk  

04.10 15:36 0 0 - - 

RT @Setelist 4 

7 ANIMAIS 

DEPILADOS para 

parecerem outros 

animais 

http://bit.ly/GCHiZO 

04.10 15:38 0 0 - http://bit.ly/GCHiZO 

Eu só tenho uma 

calopsita e uma 

tartaruga. RT 

@Setelist: Você faria 

isso com o seu 

cachorro? 

http://bit.ly/GCHiZO 

04.10 17:06 1 0 @victor_calazans  

@nairbello @Setelist você 

faria isso com Daiane?  

 

@nairbello  

@victor_calazans @Setelist 

Faria isso com você. <3 

 

@victor_calazans  

@nairbello faça que nunca 

mais compro cigarro pra 

você. 

http://bit.ly/GCHiZO 



 

@nairbello  

@victor_calazans 

chantagista  

 

@victor_calazans  

@nairbello Alias, 

reencontrei Agata semana 

passada. 

Bambina 

@marinalimax já 

decidiu se vai sair 

candidata a 

presidenta? 

04.10 17:57 2 0 @OBileski  

@nairbello @marinalimax 

nela eu voto, hein 

RETUITADO POR NAIR 

BELLO 

 

@MikkeMacedo  

@nairbello @marinalimax 

tem meu voto!  

 

@samuelslteen  

@nairbello @marinalimax 

nela eu voto! S.       Q.   N. 

- 

Eu já dei entrevista 

pra Xuxa no quadro 

intimidades  

04.10 19:03 1 0 @jrnascimento15  

@nairbello Isso era nos 

Tempos da Manchete né ???  

 

@eparreirass  

@nairbello Que iso, Nona? 

 

@GutoCasanova  

“@nairbello:  u já dei 

entrevista pra Xuxa no 

quadro in imidade ”  

- 

Faço. RT 

@zorzanelli: Se diz 

"sustentável" mas 

nao faz cocô no 

banho pra 

economizar agua: 

poser  

04.10 19:53 3 0 @adeimal  

@nairbello @zorzanelli 

Nem lava calça jeans a mão 

para ajudar o planeta...  

- 

       

@PretaGil 

@sigaanacarolina 

Lindas da Nonna! 

05.10 01:49 0 0 Em resposta ao: 

@PretaGil  

Parceira, amiga, amada 

@sigaanacarolina te amo 

REAL #amfar @ 

Copacabana Palace 

http://instagram.com/ 

p/fEqRQQmolK/  

- 

Gostaria que 05.10 13:19 2 0 - - 

http://instagram.com/


@marcusavelar e 

@brunodeluca 

parassem de brigar 

pois a violência não 

leva a nada  

@cristilobo Acho 

que Juscelino não vai 

conseguir fundar um 

novo partido a tempo  

05.10 13:54 2 0 - - 

Já. RT @toshii_: meu 

processo ja chegou 

aqui e o de vcs  

05.10 14:17 1 0 - - 

EU TENHO UM 

PROGRAMA DE 

VIAGENS  

05.10 14:18 8 2 @viniciuszg  

@nairbello Entre o Céu e o 

inferno.  

 

@luizaschnider2  

@nairbello manda ele aqui 

pra Maua, ele vai ver a 

viagem maravilhosa! Rs 

 

@jrnascimento15  

@nairbello "O Nair In 

SKY" 

 

@hebecamargo o 

Bruninho está 

explicando como se 

pega câncer, você 

viu? 

05.10 14:23 6 1 @JaqueeIine  

@nairbello @hebecamargo 

ahahahahaha te amo, Nona. 

RETUITADO POR NAIR 

BELLO 

 

 

@hebecamargo  

@nairbello Vou mandar ele 

de presente para você de 

inimigo secreto.  

- 

No próximo 

@youpix quero 

debate entre 

@marcusavelar e 

@brunodeluca . 

Grata, Nair.  

05.10 15:04 3 0 @rafa_almeida82  

@nairbello Sorte do dia: 

apesar de não ter um 

programa de viagens, ao 

menos você não é o 

@brunodeluca  

- 

       

preciso de ajuda RT 

@vyktorb: olha pra 

onde o vício no 

baralho num leva a 

pessoa 

06.10 14:54 0 0 - - 

Canastra de A a A 

vale mil só em jogo 

de criança.  

06.10 14:57 1

1 

4 @poxaduduh  

@nairbello hahahahahaha te 

amo  

- 



 

@natafrf  

“@nairbello:  ana  ra de   

a A vale mil só em jogo de 

criança.”    o me mo.  

A PARTIR DE 

AGORA 

CONTAREI A 

VOCÊS TUDO QUE 

SEI SOBRE FAZER 

PUDIM DE LEITE  

06.10 15:02 7 1 @NiineAC  

@nairbello Xô pegar a 

caneta e o caderninho para 

anotar:  

- 

NÃO SEI FAZER 

PUDIM DE LEITE 

isso é tudo  

06.10 15:03 6 1 @zizalucci  

@nairbello Dois ovos, uma 

lata de leite condensado e a 

mesma medida de leite,  

nonna  

 

@rmary36  

@nairbello untar a forma 

com açúcar, pra mim, é o 

mais complicado. Pudim de 

leite. Hummmm! 

- 

pra quê? RT 

@zizalucci: 

@nairbello Dois 

ovos, uma lata de 

leite condensado e a 

mesma medida de 

leite,  nonna  

06.10 15:04 0 1 @zizalucci  

@nairbello Pro pudim, fia  

 

@nairbello  

Que pudim? 

 

Por que nunca mais 

passou o programa da 

@reginacase o Brasil 

Legal?  

06.10 15:13 0 1 @jrnascimento15 19 h 

@nairbello Pq o Brasil não 

é tão legal assim ...  

- 

@Braungustavo  

VAZA LISTA DE 

PARTICIPANTES 

DO PRÓXIMO BBB 

http://bit.ly/1huNZZr  

 

TWITTADO POR 

QUEM FAZ A NAIR 

BELLO 

06.10 15:26 1 0 - Link para uma foto 

relacionada com humor 

Qual? RT @Eliana: 

Gostaram do 

Programa de hoje?  

06.10 21:18 8 0 - - 

       

Acompanhando 

@diImabr no Twitter 

- ela reclama mais 

que eu quando ataca 

07.10 00:55 1

1 

4 @thiagopfrs 7 out 

@nairbello kkkkk 

 

@DilmaBr_ 7 out 

 

http://bit.ly/1huNZZr


a hérnia de disco.   @nairbello No momento ela 

se comporta como um 

adolescente. ou seria seus 

assessores que escrevem? 

vou dar umas dicas para ela 

=) 

 

@paticamalvar 7 out 

@nairbello Pior que agora 

em dose dupla!... Quem é 

quem???  

Sou finalista do 

Emmes 

07.10 00:24 2 0 @AdvMario 7 out 

@nairbello Se Deus quiser 

vc vai ganharrrr conversa 

com ele ta ai perto 

mesmoooo e fala pra ele 

OLHAI POR NOS 

 

@SiqueiraRhuan 7 out 

@nairbello kkkkk em que 

categoria já? 

 

O Ex-BBB Silvio 

Santos 

07.10 17:01 1 0 @LaRuuki 7 out 

@nairbello O Ex-Casa dos 

Artistas Roberto Marinho...  

 

HAHAHAHAHA RT 

@Setelist: 7 

FAMOSOS 

QUANDO ERAM 

CRIANÇAS 

http://bit.ly/1bS0MV

d  

07.10 19:22 2 1 -  

Olha a bambina 

@eususanavieira no 

@Setelist 

http://bit.ly/1bS0MV

d  

07.10 20:04 3 1 - - 

SOCORRO ESTOU 

SENDO 

ESPIONADA 

PELOS ESTADOS  

UNIDOS E 

CANADÁ 

07.10 20:50 1

2 

4 @danilopaivaII 7 out 

@nairbello ainda bem que 

nao é pelo Butão ! meno 

male 

 

@AndreJosePirez 7 out 

@nairbello Tá famosa.  

 

@nairbello 7 out 

@AndreJosePirez muito 

trabalho  

 

@nairbello 7 out 

@danilopaivaII adoro quem 

 

http://bit.ly/1bS0MVd
http://bit.ly/1bS0MVd
http://bit.ly/1bS0MVd
http://bit.ly/1bS0MVd


fala italiano 

 

@ovenenozo 7 out 

@nairbello ISSO DESDE 

MOCINHA. 

 

@DmjuGoes 7 out 

@nairbello SORROCO, 

SORROCO, AGORA ATÉ 

O PARAGUAI QUER 

DAR UMA ESPIADINHA. 

HEHEHE 

Acho belíssimas as 

simulações feitas no 

Jorrnal Nacional  

07.10 20:53 3 0 - - 

PRÊMIO NOBEL 

DA CULINÁRIA  

07.10 20:58 1 0 - - 

Belíssimo óculos do 

jogador de futebol 

Daniel Alves.  

07.10 21:11 1 1 - - 

@Braungustavo 7 out 

7 Famosos quando 

eram criança 

http://bit.ly/1bS0MV

d  via @Setelist  

 

RT do GUSTVO 

07.10 21:54 4 0 - Link para o site setlist  

       

Comprei muitos 

bombons no Pará, 

mas não entendo do 

que são. Uxi, 

Taperebá, Murici...  

14.10 00:13 6 2  @ramoslore 14 out 

@nairbello normalmente, 

cupuaçu, bacuri, açaí, 

castanha do pará.. deveria tá 

escrito.. =) 

 

 @soraya_kerr 14 out 

“@nairbello:  om rei 

muitos bombons no Pará, 

mas não entendo do que 

são. Uxi, Taperebá, 

 urici...” 😃 

 

@victormatrinxa 14 out 

@nairbello Taperebá é 

10/10, nonna! Tinha de 

araçá? 

 

 @camillapalha 14 out 

@nairbello nunca vi desses. 

Ja vi de acai, cupu, etc 

 

 



 @jujubatoledo 14 out 

@nairbello o melhor é de 

Bacuri Nona 

Bambina 

@GalisteuOficial 

está de volta à TV e 

eu serei sua repórter 

de culinária! Grata, 

Nair. 

14.10 14:46 0 0  @___renato 14 out 

@nairbello 

@GalisteuOficial 

ACORDA A 

@VovoPalmirinha, 

HUGUINHO!! 

 

 @JulioUrbanski 14 out 

“@nairbello: Bambina 

@GalisteuOficial está de 

volta à TV e eu serei sua 

repórter de culinária! Grata, 

Nair.” Kkkkk 

 

São Luiz Nestlé 

Qualidade Em 

Biscoitos 

14.10 21:14 4 2  @misscorleto 14 out 

@nairbello pqp, se puxou 

hein, nonna 

 

 @cristinayuri 14 out 

@nairbello li com a 

musiquinha! rs 

 

 @snts_pati 14 out 

@nairbello  nossa! eu 

lembro disso!!!!! 

 

 @jmrochaneto 14 out 

@nairbello cantei a 

musica... kkkk 

 

Não entendi. Esse 

rapaz conversando 

com a Paloma é 

aquele mesmo 

barbudo do início da 

novela?!?!?! MA 

CHE!  

14.10 21:21 4 2 MofoTv 14 out 

@nairbello Dinheiro 

transforma qq mocreia de 

Facebook em super 

topmodel, nonna. 

 

 @Clamoaz 14 out 

@nairbello pelo menos ele 

n fala "entre eu e ela"... 

Aaahhhhhhhhh. Socorro. O 

escritor - de verdade e 

personagem, fala. Mama 

mia. 

 

       

é verdade. RT 

@oraporra: gloria 

kalil voce é doida  

15.10 00:41 1 0   

É Fagner ou Wagner?  15.10 00:49 3 1  @VitorCostaDT 15 out 

@nairbello Vagner. 

 



 

 @gsouzapr 15 out 

@nairbello é Vagner 

 

 @valner 15 out 

@nairbello Vagner 

 

 @jeanninemahl 15 out 

@nairbello Uagner 

011 1406 15.10 01:07 3 1 @dontwannabeme 15 out 

@nairbello vai comprar 

meia vivarina, nonna? 

 

 @pattyevivi 15 out 

@dontwannabeme 

@nairbello 

Kkkkkkkkkkkkkkkk meias 

vivarina são clássicas. 

 

 @tatikosatiro 15 out 

@nairbello Facas Ginsu ou 

as meias Vivarina? 

 

 @gbonvicine 15 out 

@nairbello Seu número de 

RG? 

 

 @dontwannabeme 15 out 

@pattyevivi kkkk não 

desfiam nem com facas 

ginsu! 

 

@jandira_feghali 

Você quer ser 

presidente da 

Província do Rio de 

Janeiro, é isso?  

15.10 14:09 1 0 Em resposta ao tweet: 

 

@jandira_feghali 15 out 

#eqp Pres. do Senado elogia 

atuação de Jandira na luta 

pela aprovação da PEC: 

"Jandira foi decisiva". 

 

@Pupa_sunshine 15 out 

@nairbello 

@jandira_feghali 

kkkkkkkkkkkkkk 

 

Rui Barbosa foi um 

grande professor. 

15.10 16:40 3 0 @gaahgers 15 out 

@nairbello da sua, época 

né.? 

 

 @cristinayuri 15 out 

@nairbello foi o seu 

professor? rs 

 



 

 @bobek87 15 out 

@nairbello Nona, quer dizer 

que ele não é o dono da 

praça que tem aqui em 

Curitiba? 

 

 @Magali_Rosa 15 out 

@nairbello nao sabia ruy  

era professor achei era 

ministro so 

Prefiro Vinhografia 15.10 18:39 0 0   

Seja o que Deus 

quiser. REPASSE 

15.10 18:57 2

2 

1 @victor_calazans 15 out 

@nairbello Nonna, de 

quanto em quanto tempo 

você cobre seus cabelo 

brancos? 

 

 @Bia_dePaulaa 15 out 

@nairbello que assim seja. 

 

DIARIAMENTE 

(peruca) RT 

@victor_calazans: 

@nairbello Nonna, 

de quanto em quanto 

tempo você cobre 

seus cabelo brancos?  

15.10 19:33 2 0   

O que é um flate, 

@eususanavieira ?  

15.10 21:15 3 0  @Sao__Pedro 15 out 

@nairbello 

@eususanavieira flate é 

flato em francês. Ex. Je flate 

au elevateur  

 

Todo mundo da 

novela pode falar um 

pouquinho na 

audiência. Daqui a 

pouco entra a 

Paulinha, o Caio 

Castro pelado e a 

gordinha virgem. 

15.10 21:19 1 0 @leidianelopes11 15 out 

@nairbello 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

 @CamilaNqs 15 out 

“@nairbello: Todo mundo 

pode falar um pouquinho na 

audiência. Daqui a pco entra 

a Paulinha,o Caio Castro 

pelado e a gordinha 

virgem.” 

 

 @Fefeviana 15 out 

@nairbello a gordinha ja 

perdeu o cabacinho 

NONNA !!! rsrsrs 

 

 @tcbitu_ 15 out 

 



@nairbello E a vizinha 

pedindo uma xícara de 

açúcar. ahahahahahaha 

Um bacio da Nonna 

para @catiafonsec ! 

Nessa vida temos 

mesmo é que buscar 

a felicidade. 

15.10 21:31 0 0   

       

       

SIM, @PaulaLavigne 

, EU ESTOU 

NAMORANDO A 

@barbaragancia ! 

#Assumi  

17.10 12:50 3 1  @alphacell 21 h 

@nairbello @PaulaLavigne 

@barbaragancia Seu nome 

não é Marcela , Nonna. Haja 

Domecq... 

 

 @DanielaGaloflo 20 h 

@nairbello @PaulaLavigne 

@barbaragancia 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

k, haja domecq mesmo! 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkk 

 

 @Bia_dePaulaa 15 h 

@nairbello @PaulaLavigne 

@barbaragancia so sei que 

acho a Barbara e a nona 

umas graças 

 

Tem meninos que eu 

achava tão bonitos há 

alguns anos e hoje 

vejo que o óculos 

estava ruim. 

17.10 13:01 9 0 @heijosh 19 h 

@nairbello sempre falam 

que nosso gosto muda com 

o grau, Nonna. 

 

 @DecaBono 19 h 

@nairbello Tb nosso 

conceito de beleza muda, 

né, nona! Rsrs A gente 

muda tb, fica veio... 

 

O ATARI ESTÁ 

CUSTANDO 4 MIL 

CRUZEIROS 

NOVOS?! 

17.10 16:28 7

0 

6 @JosefinaFrania 18 h 

@nairbello Tá sim, Dona 

Nair. E ainda vem com o 

River Ride e o Pac-Man 

junto. 

 

 @AtrizArteira 18 h 

@nairbello te dou o 

joguinho do come come de 

graça, NonnOPA PERA 

 

 



 @PaulaSouto 17 h 

@nairbello em NY custa 

$65 na Urban Outfitters 

 

 @DecaBono 17 h 

@nairbello Ele deve estar 

valendo 4 mil R mesmo, pq 

é uma relíquia, nona! :) 

 

 @tonyfolador 17 h 

@nairbello 

#meprostituoporumPS4 

MAS O QUE É ISSO 

MINHA GENTE RT 

@AtrizArteira: 

@nairbello te dou o 

joguinho do come 

come de graça, 

NonnOPA PERA  

17.10 16:39 0 0 @DecaBono 17 h 

@nairbello @AtrizArteira 

Olha o respeitoooo Rsrs 

 

Eu adoro o twitter a 

essa hora porque 

vocês não ficam 

falando de televisão 

<3 

17.10 16:43 1

0 

01 @Dreahh_V 17 h 

@nairbello inclusive sdds 

da senhora 

 

 @GloriaTupper 17 h 

@nairbello o filme que está 

passando é chato, né? 

 

 @DecaBono 17 h 

@nairbello Do q a senhora 

gosta de falar? :) 

 

@victor_calazans 17 

h 

@nairbello 

@CAPRICHO 

@Dreahh_V na sua 

idade não é Colírio 

Capricho. É Catarata 

Capricho.  

17.10 16:49 2 1 Em resposta ao tweet: 

 

@nairbello tambem tenho. 

Sabia que fui Colírio 

@capricho com a votação 

dos meus seguidores? RT 

@Dreahh_V: @nairbello 

inclusive sdds da senhora  

 

@Dreahh_V 17 h 

@victor_calazans 

@nairbello @CAPRICHO 

hahahahha, que maldade!  

 

SIM SENHOR! RT 

@poxaduduh: 

@hebecamargo 

@nairbello as 

madame vão ao 

teleton again??  

17.10 17:03 1 0 @hebecamargo 17 h 

@nairbello @poxaduduh na 

bancada do inss! 

 

 @ElizianePacheco 17 h 

@nairbello @poxaduduh 

@hebecamargo Eu não 

 



perdi nem uma novela q vc 

fez.,acho vc talentosa e 

engrassada. 

Eu e @hebecamargo 

estaremos no 

#TeletonBrasil2013 

no dia 26 de Outubro. 

Bancada Corega de 

Twitteiras <3  

17.10 17:38 4 0 @ScarpaChiquinho 17 h 

@nairbello @hebecamargo  

Qual o Número que eu 

tenho que ligar .. Pra doar 

10 milhões? 

 

 @DecaBono 17 h 

@nairbello @hebecamargo 

Mt bom!!  

 

Mas cadê o Silvio 

Santos apresentando 

esse Show de 

Calouros?  

17.10 22:22 4

7 

7 @rafael_xavier 11 h 

“@nairbello:  a  cadê o 

Silvio Santos apresentando 

e  e  how de  alouro ?” 

Expandir 

 Jé  ica Pere   @JeePeres 11 

h 

@nairbello  POR FAVOR 

DIVULGA!!! 

#institutoroyal estão 

MATANDO CENTENAS 

DE CACHORROS 

AGORA!!! Em SÃO 

ROQUE!!! Dêem RT!!! 

Expandir 

 Paula  rei a   @Padriana32 

11 h 

“ T@nairbello:  a  cadê o 

Silvio Santos apresentando 

e  e  how de  alouro ?” 

Uhauhauah!! 

#TheVoiceBrasil 

 

Horário de verão eu 

durmo 2 vezes à tarde 

ao invés de uma só. 

17.10 23:38 9 2  @adriana_mtp 11 h 

Adoro @nairbello 

 

 @miriambueno940 2 h 

@nairbello kkkk 

 

É SAMBA QUE 

ELES QUEREM? 

esse não. Grata, Nair. 

17.10 23:40 1

5 

1 @cristinaembu 11 h 

@nairbello Tem bom samba 

no @programaensaio agora 

com a irmã do Chico 

Buarque.  

 

Esse homem do 

#TheVoiceBrasil eu 

já vi no Jornal da 

Globo virando carros 

no centro do rio! 

#mascarados 

17.10 23:44 2

1 

3 @MARIAZ_OLIVER2 12 

h 

@nairbello hahaha Nonna 

esclerosada!! 

 

 @RafoJau 12 h 

 



#vandalos #hippies  @nairbello o cara é do 

black bloc! 

 

 @Anacarregosa 11 h 

@nairbello kkkkkk... só a 

Senhora pra fazer esse 

comentário!!! Tinha que ser 

a Nonna. 

Como assim as 

músicas estão 

disponíveis para dar 

um loude? O que é 

isso? 

17.10 23:47 4

8 

7 @annacris_bs 12h 

“@nairbello:  omo a  im 

as músicas estão disponíveis 

para dar um loude? O que é 

i  o?”  achei! Kkkkkkkk 

 

 @alinosaa 12h 

CHOREIIIIIIIIII, haha 

@nairbello Como assim as 

músicas estão disponíveis 

para dar um loude? O que é 

isso? 

 

 @FontenelleFC 12h 

@nairbello ai no céu não 

tem isso ? Liga o bluetooth 

ai!! 

 

 @sissi_munik 12h 

@nairbello oh amor vc pode 

ter o toc no seu celular rs 

 

 @socram_ars 12h 

@nairbello kkkkkkk eu 

fiquei sem entender também 

 

 @angolini 12h 

@nairbello minha mãe 

chama esse dar um loude de 

dolin! 

 

verdade RT 

@hebecamargo: Isso 

é música de 

performance do 

Marquito.  

17.10 23:51 1 0 @doomiiniiquee_ 12 h 

“@nairbello: verdade  T 

@hebecamargo: Isso é 

música de performance do 

 arqui o.” #mijeime 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkk 

 

 

A COZINHA 

MARAVILHOSA 

DA OFÉLIA no 

amor e sexo 

17.10 23:55 2 1   



Adoro manjar 17.10 23:58 7 2 @digopds 12h 

@nairbello manjar de que 

nona? 

 

 @AlessandroNeves 12h 

@nairbello safadjiiiiiiinha 

 

 @priscillasantos 12h 

@nairbello  manjar rola, 

nonna? 

 

 @AnaXvier 12h 

@nairbello 

😂😂😂😂😂😂😂 

 

 @evertonmr 12h 

@nairbello Faço um manjar 

de côco muito bom. Quer 

provar, nonna? 

 

 @_GaRdEnAu_ 12h 

@nairbello adoro sagüi 

 

       

@hebecamargo 18 

out 

Estou adorando ver a 

Babalu e o Raí! 

 

RT 

18.10 00:06 0 0   

Uma coisa é certa: 

esse programa é mais 

engraçado que o 

Zorra Total  

18.10 00:13 3

2 

4 @lucasreis7 18 out 

@nairbello vai dormir, vó! 

 

 @Anacarregosa 18 out 

@nairbello Concordo com 

vc Nonna, sábado depois da 

novela da vontade de chorar 

e garanto q não e de rir. 

 

Sou do tempo em que 

a poupança 

Bamerindus 

continuava numa 

boa... 

18.10 00:17 2

4 

1 @karla_borgo 18 out 

@nairbello hein?Vitrola 

comprei rsrsr  

 

@Tonkiel quase fiz 

isso  

18.10 13:06 0 0 Em resposta ao tweet: 

 

@Tonkiel 18 out 

imagina uma senhorinha vai 

na internet e escuta todo 

mundo falando sobre beagle 

e entende bingo ai já saca 

toda aposentadoria pra ir 

 



jogar?  

SALVEM OS 

BEATLES 

18.10 14:19 2

8 

6 @EuSouDesse 18 out 

@nairbello estamos 

tentando Nonna. o que mais 

me deixa triste é ver eles 

solto pelas ruas, andando 

pela faixa de pedestre. 

 

 @mazinhopira 18 out 

@nairbello Não seria Salve 

a Baleia? 

 

 @Fabi_Ribeiro 18 out 

Hahahahahaha RT 

"@nairbello: SALVEM OS 

B  TL  ” 

 

Quero essa revista 

http://bit.ly/1i2HpJI  

18.10 17:45 0 0  Link para o Tumblr 

Isso foi a 

@hebecamargo que 

falou que eu sei: 

http://bit.ly/1i2I91I  

18.10 17:52 2 1 @hebecamargo 18 out 

.@nairbello to mentindo? 

 

 @caisex 18 out 

@hebecamargo @nairbello 

mas vcs não morreram? 

 

@bicmuller G. 

Aronson 

18.10 19:59 0 0 Em resposta ao tweet: 

@bicmuller 18 out 

queria brincar de compras 

hipotéticas. me indiquem 

lojas legais que ces curtem? 

 

O tronco... (silêncio) 

... estava cheio de 

cupins 

18.10 20:46 1 0 @Joceli_Bueno 18 out 

@nairbello kkkkkkkkkk 

 

 @PatriciaHirte 18 out 

@nairbello 

Genial!!!Adorei!! 

 

 @Bia_dePaulaa 18 out 

Aquela pausa dramatica 

hahaha “@nairbello: O 

tronco... (silêncio) ... estava 

cheio de cu in ” 

 

 @bru_matos 18 out 

@nairbello hahaha eu 

reparei tb, nona hahaha 

 

PERHAPS 

LOVE...... 

18.10 21:19 1 0 @Mr_Caetano7 18 out 

@nairbello MAYBE LOVE 

..... 

 

 @dontwannabeme 18 out 

 

http://bit.ly/1i2HpJI
http://bit.ly/1i2I91I


@nairbello nonna romântica 

 

 @Taticris_gomes 18 out 

@nairbello nona romântica 

<3<3<3<3 

 

 @GliciaTeixeira 18 out 

@nairbello ...Perhaps love 

is like the ocean, full of 

conflict, full of pain / Like a 

fire when it's cold outside, 

thunder when it rains... 

       

MEU DEUS DO 

CÉU QUE HORAS 

SÃO 

AFINAL!?!??!?! 

20.10 01:29 2

9 

2 @CherryPudding 20 out 

@nairbello HAMMER 

TIME!! 

 

 @louisesecco 20 out 

@nairbello sao 14:30 

 

 @ninamaluf1 20 out 

@nairbello duas e meia! 

 

 @Ohannitas 20 out 

@nairbello No Tocantins,  

 

 

 @tcbitu_ 20 out 

@nairbello Aqui no Ceará 

13:30 h, Nonna. Aí na 

Mocca tendo horário de 

verão, é 14:30h. ahahaha 

 

 @DilmaBr_ 20 out 

@nairbello Hora do 

#Esquenta, Hora de pular da 

ponte. 

 

 @DJAmandaCaldas 20 out 

“@nairbello:          

DO CÉU QUE HORAS 

 ÃO    N L!?!??!?!” 

 

 @eleonor15355184 20 out 

@nairbello Hora que o 

governo quer.Nem  na nossa 

 



hora podemos mandar. 

 

 @marianamattosmm 21 out 

@nairbello Não sei, 

NONNA. Mas fiquei tão 

nervosa que me deu insônia. 

E aposta qto q amanhã vou 

perder tb a hora? 

 


