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A

ntes de iniciar sua turnê
mundial — entre fevereiro
e março, passará por Portugal, Suíça, Irlanda, Inglaterra,
França, Bélgica, Holanda, Noruega e Japão —, Whindersson Nunes, 24 anos, aterrissa na Fundição Progresso, amanhã, às 21h, na
Lapa, com seu novo espetáculo:
‘Eita, Casei!’. “Estou muito feliz
em poder fazer este show. Vou
contar detalhadamente como foi
meu casamento, desde o primeiro dia de lua de mel até a primeira discussão pela cueca jogada
no quarto e pela tampa do vaso
sanitário aberta”, brinca Nunes,
que subiu ao altar com a cantora
Luísa Sonza em fevereiro de 2018.
“Para mim, foi tudo maravilhoso, foi a realização de um sonho. Eu sempre quis me casar e
encontrei a Luisa, meu par perfeito”, diz o comediante, que casou em São Miguel dos Milagres
(AL). “Olha, eu não posso adiantar muita coisa, senão estrago
a surpresa do espetáculo, mas
falo tudo do processo que envolve o casamento e as piadas que
foram surgindo ao longo desse
processo. Claro que conto histórias incríveis com aquele toque
do Whindersson”, acrescenta o
comediante, que no stand-up
aparecerá, de acordo com a divulgação do evento, “com um
figurino surpreendente”.
“Não posso adiantar, senão
a surpresa deixa de existir”,
despista, às gargalhadas.

Acima e à dir., Whindersson Nunes com a mulher, Luísa
Sonza. Ao lado, vestido de noiva no espetáculo ‘Eita, Casei!’

PALPITEIROS

Youtuber com mais de
33 milhões de inscritos e
mais de 2 bilhões e 700
milhões de visualizações
na mesma plataforma,
o piauiense da cidade
de Bom Jesus já dividiu
com seus fãs detalhes
dos bastidores da cerimônia. “Quando você vai
casar, aparece um monte
de gente que sabe tudo sobre casamento. As pessoas
falam: ‘Whindersson, já pegou
os papéis dos ‘alicerces matrimoniais’, que tem que assinar?’
Eu: ‘Vixe, ainda não fiz isso aí,
não’. Elas: ‘Pô, cara, como não
fez isso? É o mais importante do
casamento. Tinha que ter feito
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