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Bom coração

Com participação de:

Mariana Morais

Quem acompanha o ‘Bom Dia RJ’ está acostumado a ver o bonachão Flávio Fachel na tela. O que ninguém sabe - e que a coluna conta agora para
os seus seis leitores - é que ele é conhecido nos bastidores por seu bom
coração. Inclusive, empresta dinheiro aos colegas menos afortunados...

mariana.morais@odia.com.br

Ana Cora Lima

ana.lima@odia.com.br
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POOL PARTY de
matheus e kauan vira CLIPE
Dezcarga

A coluna descobriu que a tal pool party que
rolou na véspera do feriado e deu o que falar foi comandada por Matheus e Kauan. O
evento aconteceu numa mansão em São
Paulo e contou com participação especial de
Gkay e Rafael Cunha. A festa temática com
direito a belíssima piscina e, ao redor, todos
os elementos necessários para a ocasião,
faz parte do cenário do clipe de ‘É problema’,
que será lançado na próxima sexta-feira,
dia 13 de novembro. A música em questão
traz assinatura de Matheus Aleixo e Tierry. A
canção integra projeto para o verão da dupla.
“Estamos ansiosos para esta música. Tenho
certeza de que daremos um novo passo em
nossa carreira. É uma letra especial pra nós”,
afirma Matheus.
Kauan completa: “Queremos entrar em
2021 com pé direito e preparamos uma
playlist boa demais pra todos os nossos
fãs e a galera que curte o nosso trabalho. ‘É
problema’ é a nossa nova aposta e semana
que vem já vamos dividir com vocês. Que
os ares do verão e a energia do Nordeste
tragam boas vibrações como os tons da
estação”.

RAFA PASSA POR CIRURGIA

João Miguel Jr/ Divulgação

POR AÍ
NNLéo Acioly

(12h30), Thais
Macedo (16h30)
e Darcy Maravilha (20h30) são
as atrações de
hoje do Bar do
Zeca Pagodinho,
na Barra. Couvert a R$ 25.
NNA jornalista
Mylena Ciribelli
estreia hoje, às
20h, no Youtube o programa
‘Mylena a Mil. Os
primeiros episódios tratam
de avaliação
física, nutrição e
atividades como
vôlei, dança, esgrima e ciclismo.

NOVA FASE
O single ‘Fluindo’ é o
primeiro passo de uma
era mais ‘pop’ do cantor Guimê. A canção foi
lançada ontem, e chega às plataformas digitais acompanhada por
um clipe super colorido
e estético. O marido de
Lexa considera a música como parte de uma
nova página em sua
história.
“Depois de dez anos
de carreira, eu optei por
descansar um pouco,
parar de fazer alguns
lançamentos e reorganizar o time, a equipe, a casa,
pra trazer uma música inovadora. Mantendo a minha
essência, mas indo a outros lugares, trazendo inovação para a minha arte. Fluindo é o resultado disso,
com grandes parceiros que têm trabalhando nesse
projeto comigo, como DOGZ, que assinam a produção
desse single. É também o nosso primeiro videoclipe
com a direção criativa assinada pela bpmcom - com o
Paulo Pimenta. Tô muito orgulhoso! A meta sempre é
alcançar o máximo de corações possíveis com alegria,
felicidade e boas energias”, declara o cantor.

BABU ABORDA DIABETES E
CONSCIÊNCIA NEGRA

Visita ilustre no
‘Simples Assim’
Ingrid Guimarães estará no ‘Simples Assim’ de hoje, em uma esquete que
debaterá a conexão. Na esquete, um grupo se reúne para seguir os passos da
libertação do vício em celular. A reunião segue os mesmos moldes de uma
reunião do Alcoólicos Anônimos e mostra de forma bem humorada que nem
sempre querer é poder.

Babu Santana, que recentemente foi escalado para mais um projeto na Globo, o
‘Falas Negras’, onde interpretará Muhammad, está também gravando a novela
‘Salve-se Quem Puder’, com reestreia prevista para o ano que vem. Além do
sucesso na TV, o artista tem seu canal no YouTube e, para este mês, irá realizar
um projeto especial voltado ao ‘Dia Mundial do Diabetes’ e ‘Dia da Consciência
Negra’. A estreia é amanhã, às 20h.
Em seu famoso quadro de entrevistas, ‘Fechado com Paizão’, o ator conversa
com diversas personalidades e, em novembro, irá dialogar com artistas que
convivem com diabetes, além de apresentar ao público múltiplos conteúdos
sobre pretitude, representatividade e consciência racial.
Ao lado do ator, para o lançamento deste especial, estará Thelminha, médica
e vencedora do ‘BBB’. Em uma conversa intimista, descontraída e cheia de conhecimento, Babu e Thelma falarão sobre o que é diabetes, como está sendo
a rotina de Babu após o diagnóstico, além dos desafios de ser médica no Brasil,
no caso de Thelminha.

Divulgação

Latino tirou uma folga na agenda de compromissos para viajar para São
Paulo com a noiva, Rafaella Ribeiro, que passou por uma cirurgia ontem, no
Hospital Albert Einstein. A advogada vem tratando há um tempo um problema na garganta que acabou se agravando após ela ter sido contaminada
com a Covid-19.
“Isso causa dor, cansaço na região do pescoço (garganta) e um desgaste para
falar muito grande, chegando por inúmeras vezes a ficar afônica. Tenho um
cisto e edemas pela garganta. Não é algo simples. Um desafio enfrentado por
mim e pela equipe médica, que me tranquiliza e me dá todo suporte nesse
momento, dentre eles, o médico otorrinolaringologista Reinaldo Yazack, a
quem eu tenho enorme gratidão e respeito. Estou muito confiante que tudo
vai passar e o resultado será surpreendente”, disse Rafa à coluna.

