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EM ALTA

EM BAIXA

Boletim médico de Marco Ricca diz que ator está
apresentando evolução.

Lima Duarte teve nome
usado em fake news para
promover remédio.
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Gabriel Wickbold

especial com o
rei...das pistas

Paula ficou
sem dedão
A ex-BBB Paula von
Sperling, vencedora do
BBB 19, postou uma foto em que aparece de biquíni no Instagram. Paula recebeu vários elogios
pela imagem, mas também houve quem apontasse que a foto foi editada, pois ela aparece
sem o dedão em uma
das mãos. “Seu corpo é
tão lindo. Para quê photoshop com erro tão
grotesco?”, questionou
uma seguidora.

LL

LLAlok viveu momentos delicados nas últimas se-

Você recentemente
passou por um momento
delicado com a sua família. Como você recebeu todos os acontecimentos e
ainda por cima continuou
tocando o projeto da live?
Cheguei a pensar em desistir da live, porque é uma situação que me deixou muito tenso
e eu não queria passar isso para as pessoas. Foi tudo muito
rápido. Passaram-se 14 dias e
até hoje eu ainda fico um pouco mexido falando sobre isso.
Isso foi um milagre em minha
vida e me deixa mais firme na
minha missão. No processo de
retomada à realidade,eu ficava
ouvindo as musicas que tinha
separado para a live. Naquele
momento eu percebi que precisava conduzir o projeto. Eu sei

que muitas pessoas não estão bem.
Vivi na pele o que as pessoas estão
passando. Então o que eu quero é
levar uma cura emocional através
da minha música.
Quando a gente pensa
em ‘especial de fim de ano’,
a gente pensa no Rei...
Pois é! Para fazer esse especial foi preciso pedir a bênção
do Roberto Carlos. Eu queria
de alguma forma homenagear
ele, também. Liguei para ele e
falei sobre a ideia do remix de
‘Jesus Cristo’. Ele curtiu e me
mandou o material. Quando
eu terminei de fazer a primeira versão, ele me ligou pedindo
para mudar algumas coisas. É
incrível poder trabalhar com o
Roberto Carlos. Ele é um exemplo de artista e ser humano.
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manas. Após ser diagnosticado com coronavírus,
a mulher, Romana, que até então estava grávida,
também testou positivo e deu à luz prematuramente a segunda filha do casal, Raika. Passado o
susto, o DJ fará, amanhã, às 21h, a Alive, uma live
especial de fim de ano que será transmitida pelo
canal oficial de Alok no YouTube e, também, pelo Multishow. Na entrevista, Alok fala sobre a live,
sobre o susto ao lado da família, o Instituto Alok e
muito mais. Confira:

Qual é a sensação de ser
eleito o quinto melhor DJ do
mundo?
Quando eu fiquei sabendo foi
muito louco, porque ser o quinto
melhor do mundo é um impacto.
Ao mesmo tempo, me traz uma
grande responsabilidade.Acredito
que isso seja um reflexo do trabalho que, não só eu, mas toda a minha equipe tem feito ao longo do
tempo.Mas o mais legal para mim
é saber que eu posso representar o
Brasil em um ranking mundial.
Você recentemente inaugurou o Instituto Alok. Como surgiu a sua vontade de

criar esse projeto?
Tive algumas depressões
ao longo da vida. Aos 24 anos,
eu estava com dinheiro, com
popularidade, e são coisas que
todo mundo acredita que seja
o sucesso da vida. Se esse era o
sentido da vida, ela não tinha
mais sentido nenhum para
mim. Foi quando eu conheci
um medium que me trouxe
para a luz numa perspectiva
de ser salvo através da caridade. Nesse momento eu passei
a me conectar mais com o divino e com trabalhos de caridade. Foi o que trouxe sentido
de novo à minha vida.

pegou geral
Em uma entrevista à
revista JP, Xuxa relembrou como era a vida de
solteira. “Antes de Junno, foi a primeira época
da minha vida em que
eu estava ‘pegando’.
Nunca fui de ficar com
alguém, mas me dei o
direito de ‘pegar’. Eu
‘pegava’ um cara e soltava, ‘pegava’ outro... Devo ter tido uns três caras
diferentes em um ano”.
LL

investigação por bigamia
LLMayra Cardi pode ter um
problema na Justiça. Segundo o site Notícias da TV, a ex-BBB teria se casado com o ator
Arthur Aguiar (foto) antes de
formalizar o fim da união com
o primeiro ex-marido. A mãe
de Sophia se casou com Egil
Greto Guarize em 2014, nos
Estados Unidos. Em 2017, eles

deram início ao processo de
separação, mas não chegaram a assinar o divórcio. Naquele mesmo ano, Mayra voltou ao Brasil e se casou com
Arthur em dezembro. Através do Stories, no Instagram, a
coach ironizou as informações
que vazaram e disse que elas
são mentirosas.
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