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‘Não sofri nenhum
tipo de rejeição’
LLO Imaginasamba lança o novo DVD Antes e De-

pois Ao Vivo, nesta sexta-feira, com seu novo vocalista, Juninho. À coluna, o cantor fala sobre a responsabilidade de substituir o antigo vocalista, Suel,
adianta o que o público pode esperar deste novo
trabalho, as participações especiais do DVD e muito mais. Confira a entrevista!

Como está sendo estar à
frente do Imaginasamba?
Como foi substituir o Suel?
Não é meu perfil ser o líder,
apesar de estar à frente de um
dos maiores grupos de pagode do
Brasil. É uma coisa muito grande
ser o cantor do Imaginasamba.
Levo isso aqui com muita seriedade, muito profissionalismo. Mas
eu sou um cara mais brincalhão,
aquele que esqueceu de crescer.
Acho que foi por isso que eu conquistei o coração dos fãs. Por causa
desse meu jeito de ser, de levar a
vida, de tratar as pessoas, de lidar
com os fãs. Sou bem carinhoso.
Acho que isso conquistou a galera. Eu não sofri nenhum tipo de
rejeição. Isso foi até uma surpresa
pra mim. Fui abraçado por todos
os fãs-clubes do grupo.
O que o público vai poder conferir neste novo
DVD?
Esse DVD foi feito com mui-

to carinho. A gente montou
um repertório muito dinâmico para que o público cantasse
do início ao fim. O astral foi do
início ao fim. A gente colocou
alguns dos grandes sucessos
do Imagina, músicas inéditas
também. E o legal desse DVD
é que a gente resgatou algumas
músicas que eu gravei no passado. Mas que só tocaram no
Rio de Janeiro, então, a gente
regravou e vamos poder levar
essas músicas para o Brasil.
Entre as participações
especiais do DVD estão
Sorriso Maroto, Jojo Toddynho, Dilsinho, Tá na
Mente, Vitinho e Chininha
e Príncipe.
Foram nove convidados, nove artistas, nove amigos. Que
abrilhantaram ainda mais a
nossa noite. A galera pode esperar muita música boa. O DVD
foi feito com muito amor.

‘Vocês são nojentos’
Pabllo Vittar deixou os internautas com a pulga
atrás da orelha ao publicar um vídeo no Instagram
Stories reclamando do frio. É que o que chamou a
atenção na gravação foi uma respiração ofegante e
um gemido. Não demorou muito para os internautas
acharem que Pabllo estava fazendo sexo enquanto
filmava. No entanto, após as especulações, a cantora
comentou que o rapaz em questão estava gripado,
ao responder os internautas. “Ele está gripado. Vocês são nojentos”, escreveu.
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‘Tem minha
agenda’
À Quem, Anitta revelou que o namorado Pedro Scooby tem acesso
à sua agenda no celular para conseguir vê-la
durante seus compromissos. “Ele sabe melhor do que eu sobre a
minha agenda. Ele tem
a minha agenda no telefone. Eu prefiro olhar
dia por dia (as minhas
atividades ) porque é
muita coisa. Se eu não
fizer isso, fico doida. Eu
só olho meus compromissos um dia antes. Ele
tem mais cabeça para isso do que eu”, contou.
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Você curtia o Imaginasamba antes de cantar no
grupo?
Acompanho o Imaginasamba desde 2002. O Imagina
pra mim é tendência. O que
eles faziam eu tentava copiar,
incorporar no outro grupo que
eu tinha. Sempre fui muito fã
do Imaginasamba. Ter gravado
esse DVD, que é o meu primeiro

DVD, sendo vocalista do Imaginasamba... Muita gente não
sabe, mas no início da carreira
do Imaginasamba eu ficava
cantando na rua. E falava para
os outros que eu era o cantor do
Imaginasamba (risos). No dia
do DVD, isso tudo passou na
minha cabeça, como um filme.
Foi uma noite fantástica, muito
especial pra mim.

Que amor!
Thammy Miranda postou
uma foto bem fofa beijando
a barriguinha de 3 meses da
mulher, Andressa Ferreira,
no Instagram, ontem. “Sobre uma pancinha que segue
crescendo… Mas a minha
ainda tá maior! E a sua, como tá?”, brincou. O casal espera o nascimento de Bento.
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