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Reprodução do Instagram

Escapuliu...
O ator Selton Mello entregou que o nome do filho de Leticia Colin, que
ainda era um mistério, vai
ser Uri. Ontem, a atriz publicou uma foto no Instagram para contar sobre
sua participação no Altas
Horas, que vai ao ar no
próximo sábado. “Levei
o baby pro Altas Horas
desse sábado! Altos papos”, legendou ela. Não
demorou muito para que
Selton comentasse na
imagem. “Foi lindo demais. Que onda o Serginho catalizador de boas
ondas! Amei te ver e Uri
ali com a gente”, entregou ele. Letícia Colin está grávida de seis meses,
fruto do casamento com
o ator Michel Melamed.
LL

‘Quero ter uma bunda boa de 50’
LLAos 51 anos, Mônica Martelli

ousou ao posar completamente nua, pela primeira vez, para a capa da revista Women’s
Health. Sobre o ensaio, a atriz,
protagonista do sucesso Minha
Vida em Marte, declarou que
está de bem com a vida. “Estou
no momento mais feliz. Quan-

do você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível,
depois dos 40, 50 anos, como
é o meu caso, se reinventar”,
revelou a atriz. A idade não é
uma questão que incomoda
Mônica, que prefere viver seus
51 anos com alegria e sem para-

noias com o corpo. “Não tenho
bunda de 20. Quero ter uma
bunda boa de 50, ter barriga
de 50, braço de 50. E eu quero
me sentir bonita com o melhor
que posso me dar”, assume ela,
que namora desde o início do
ano com o empresário Fernando Altério, de 66 anos.
TV / Divulgação

O amor
está no ar
O ator Theodoro Cochrane está namorando
o modelo Fabricio Santana. O moço é de Videira,
em Santa Catarina, e mora em São Paulo há dois
anos. O ator e seu namorado têm circulado pela
noite paulistana e posando juntinhos. Recentemente, os dois foram a
um jantar beneficente e
à pré-estreia do novo filme de Tarantino com a
mãe de Theodoro, Marília Gabriela. Viva o amor!

Babadinho
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Ele está
bombando!
Eduardo Parlagreco vem roubando a cena como o astro caipira João Estrela em Malhação — Toda Forma de Amar. O
ator chega à trama para interpretar um dos jurados do reality musical Vai no Gás, uma grande ação que tem exigido
muita dedicação de toda a equipe de produção, cenografia,
figurino e caracterização. O final da ação será um show das
personagens Nanda (Gabriella Mustafá) e Raíssa (Dora de
Assis), no próximo dia 25, no Rock in Rio.
LL

O ATOR Tonico Pereira,
que faz Chico na novela
A Dona do Pedaço, está
afastado das gravações
da novela devido a uma
pneumonia. Esta não é a
primeira vez que o ator se
afasta de uma novela por
causa da saúde. Em A Força
do Querer (2017), quando
vivia Abel, Tonico tirou um
tempo para se tratar, obrigando a Globo a usar um
dublê em uma das cenas.
LL

