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Sônia Braga está em
lista dos 25 melhores
atores do século.

Laura Fernandez sofreu
assédio ao voltar da praia:
“Puro terror”.
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Lud vai lançar DVD de pagode
reprodução do instagram

LLLudmilla revelou que vai lançar um DVD de pa-

LINDOS!
reprodução do instagram

16

gode no ano que vem. A cantora falou sobre seus
projetos futuros em entrevista ao Pop Story, podcast exclusivo da Deezer. “Permiti me arriscar depois que eu participei do Show dos Famosos do
Faustão e venci. O EP de pagode foi um pedido da
galera, que eu prometi que, se ganhasse como melhor cantora, faria. Aí, eles falaram: ‘Ok, a gente
vai te dar, então, esse troféu’”, afirmou a cantora,
que curtiu tanto o ritmo que vai começar a fazer
shows após o fim do isolamento social. “Quando
a quarentena acabar, vou tirar meus domingos
para cantar pagode. Então, quer me ver cantando pagode? Vai ser só aos domingos”, avisou, aos
risos. Lud ainda adiantou seus projetos musicais
para o ano que vem: além do DVD de pagode, um
novo álbum com vários feats (parcerias).

Mel Fronckowiak publicou um clique raro
ao lado do marido, o
ator Rodrigo Santoro,
no Instagram, ontem.
“O menino tinha certeza de que tinha nascido
no dia em que viu o rio.
Na sua memória, não havia nada antes daquele
dia”, escreveu ela, fazendo referência ao Menino
do Rio Doce, de Ziraldo.
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Confundida com Sandy
Eliana contou que já foi
confundida com a Sandy no
programa Que História É Essa, Porchat?, que foi ao ar na
noite de terça-feira. A apresentadora explicou que seu
pai era um zelador conhecido
na região do Jardim Paulista
e que ela era conhecida como “a filha do Bezerra”. Um
dia, Eliana foi a um restauran-
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te na região e um garçom a
abordou e elogiou seu pai.
“Aí, lá pelas tantas, ele falou: ‘Manda um abraço para
o Xororó’”, relatou. Sem jeito, a apresentadora respondeu: “Meu pai não é o Xororó, meu pai é o Seu Bezerra”.
O funcionário insistiu: “Mas
você não é a Sandy?”. Ela, então, disse que não.

Reprodução do Instagram

reprodução do instagram

reprodução de vídeo

‘Quem tinha que ver viu’
O rapper PK Delas se
pronunciou após postar
sem querer um nude dele no Instagram Stories,
ontem. O descuido do
rapper ficou entre os assuntos mais comentados
do Twitter. “Todo mundo já mandou algum nude, mando mesmo, não
vejo problema nisso!
Postei sem querer no lu-
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gar errado e acabou que
mais gente viu. Não tem
problema também, não.
Apaguei correndo, mas
aí já era! Aproveita e fica a minha dica, quarentena, todo mundo distante, mandem nudes,
é uma ótima maneira de
aproximar (risos). Quem
tinha que ver viu...”, disse ele, em nota.

Contato
com família
Apontado como suposto affair de Gugu Liberato, Thiago Salvático revelou que chegou a ter
contato com Rose Miriam, companheira do
apresentador, e os filhos
deles, João Augusto e as
gêmeas Marina e Sofia,
ao responder um internauta no Instagram, ontem. “Você nunca teve
contato com a Miriam e
os filhos?”, perguntou
um internauta. “Tive,
sim”, afirmou o chef.
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