13

o dia I Quarta-feira, 3.2.2021

Mulher de Projota preocupada

Com participação de:

Mariana Morais

Tamy Contro, mulher de Projota, saiu em defesa do marido que está confinado no ‘BBB 21’. Ela assumiu a preocupação com a aproximação no jogo da cantora Karol Conká. “Obviamente repudio as atitudes da Karol. A gente
só precisa lembrar que nós estamos vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo, e ninguém da casa tem esse
acesso. Só espero que o Tiago consiga abrir seus olhos antes que seja tarde”, disse a atriz.
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Conca não quer ser
confundido com
Conká e comentário
viraliza nas redes
O ‘Big Brother Brasil’ estreou e, desde então, os comentários
dos famosos sobre o reality estão dando o que falar. Quem
viralizou dessa vez foi o jogador Conca, com um post no Twitter
que dizia: ‘não confunda Conca com Conká’. Os humoristas Maurício Meirelles e Ronald Rios repostaram a frase, que acabou tendo mais
likes que algumas das postagens do Neymar. “Quis fazer uma brincadeira, porque os nomes são
praticamente iguais, tirando só a forma como se escreve. Nada contra a artista, mas tenho acompanhado tudo e, principalmente, como ela está sendo citada negativamente pelas atitudes que
está tendo no ‘BBB’, fiz a alusão para não nos confundirem e acabou tomando uma proporção
bem grande. Fiquei até surpreso”, fala o jogador.
Não é a primeira vez que Conca aparece relacionado ao reality. Dias antes de divulgarem a lista
dos participantes, seu consultor de imagem, Allan Jesus, da ASJ Consultoria, fez uma postagem
enigmática, deixando no ar que Conca poderia ser um dos confinados e, com isso, ele acabou sendo especulado como possível brother durante a divulgação da lista oficial. “Até poderia ter sido
uma jogada de marketing, mas foi apenas um desejo. Nós da equipe do Conca gostaríamos que
ele estivesse na casa. Externei isso em um comentário, interpretaram de outra forma e se tornou
um viral”, destaca Allan Jesus, que também gerencia a imagem de outros jogadores como Pablo
Castro e Felipe Pato.

QUASE DESISTIU
Em papo no canal da apresentadora Luciana Gimenez, no Youtube, Jojo Toddynho abriu o coração, falou sobre sua participação em ‘A Fazenda’ e que chegou
a desistir do reality durante o confinamento. “Teve um dia que eu tive crise de
ansiedade e chegou no atendimento e eu disse que queria ir embora. O Teteu
foi, conversou comigo e eu fiquei e desisti de tocar o sino”, conta.
Ela disse ainda que está diariamente tentando melhorar seus erros e se desconstruir. “Foi fazendo terapia que eu aprendi a pedir desculpas, porque eu
estou em desconstrução. As pessoas têm que ter paciência de entender que
na vida tudo é um processo. Eu errei muito lá dentro (do reality) e nutri esses
meus erros que minha assessora deixou anotado pra mim pra eu poder evoluir
mais um pouquinho. E aí eu comecei a entender que a sinceridade e verdade
tem que prevalecer mas, às vezes, a forma que a gente fala pode ser bruta pra
outras pessoas. E é isso que eu tô aprendendo a dosar”.

Vanessa Dalceno

MISS BUMBUM ATACA NO TINDER

Reprodução

Musa do OnlyFans, aplicativo de conteúdo adulto, a ex-Miss Bumbum Suzy Cortez é a
mais nova celebridade a aderir ao Tinder, um aplicativo de relacionamento. “Em tempos
de distanciamento social e longe de aglomeração, fica difícil conhecer pessoas, por isso
resolvi entrar num aplicativo de relacionamento. Estou solteira e pronta pra ser feliz! O
mais engraçado é que os homens não acreditam que sou eu (risos)”, disse a modelo.

DENÚNCIA
A atriz Larissa Manoela abriu um inquérito na Polícia
Federal para que seja investigado como seus dados
cadastrais foram usados no golpe do Auxílio Emergencial, o programa federal de enfrentamento da
pandemia. Larissa soube, pela imprensa, que seu
nome estaria envolvido na fraude. Como o crime do
qual foi vítima envolve dinheiro público destinado
justamente para amenizar os efeitos econômicos de
famílias com mais dificuldades financeiras, a atriz
entendeu que deveria formalizar a denúncia e fazer
o pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal.
De acordo com a assessoria da atriz, a polícia irá
investigar os fatos e, assim, identificar os responsáveis e os autores da fraude, além de possíveis crimes
de apropriação indébita, estelionato ou falsidade
ideológica.
Além de pedir a instauração de Inquérito na PF, o advogado da atriz notificou o Ministério da Cidadania
acerca da necessidade de remover o nome e os dados
da atriz da página e do aplicativo do Programa.

POR AÍ
NNA recém-inau-

gurada charcutaria Dom Leitão,
que tem delivery
na grande Tijuca
e zona sul, vai
ampliar em breve a sua área de
entrega.

DÉBORA NASCIMENTO
COM O EX DE MARQUEZINE
Há duas semanas, esta humilde colunista estava de
olho em Debora Nascimento e Marlon Teixeira, modelo
internacional e ex de Bruna Marquezine. Mesmo sem
postarem fotos juntos, os dois estavam em datas iguais
na praia de Barra Grande, no Piauí, e em Caraíva, no sul
da Bahia, desde o final de semana passada. Ontem,
os dois foram flagrados juntos em um restaurante na
Praia do Espelho, em Trancoso.

Na porta de casa
A atriz Gyselle Soares passou por um susto na noite de
sexta-feira (29), em frente a sua casa em Timon, município do Maranhão divisa com o Piauí. Ela sofreu um assalto
à mão armada. “Foi a primeira vez que aconteceu comigo
e eu nunca imaginei. Na porta da minha casa! Era mais
ou menos nove da noite e um homem se aproximou,
apontou uma arma para mim e exigiu meu celular. Fiquei apavorada e pensando que poderia ter acontecido
o pior”, contou à coluna com exclusividade.

