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RESENHA DO LALA

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Latino promove na noite de hoje, em sua casa, a ‘Resenha do Lala’. O evento, que
segundo o cantor será bem intimista, será uma live comemorativa pelo mês das mulheres. “Vai ter meu repertório acústico. Só eu, meu violão, meu maestro e um outro
violonista. Quero fazer para me aproximar do meu público, matar a saudade”.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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ARREPENDIDA, PRISCILA FANTIN
COMEÇA A APAGAR TATUAGENS

AGNEWS

RENNAN DA PENHA MISTURA
FUNK E PISADINHA
Entrando no ritmo da ‘Pisadinha da Penha’, novo single do Rennan da Penha,
o DJ e produtor convidou Cabelão do Turano para participar de seu programa
‘Segue o Baile’, hoje, na FM O Dia, às 16h. Os dois prepararam um set especial
que mistura referências do funk, ritmo já consagrado nacionalmente, e da
pisadinha, estilo de forró que está contagiando o país. A sequência de faixas
promete preparar o público para o clima do single e colocar todos os ouvintes
para dançar. O conteúdo vai virar uma playlist exclusiva no Spotify junto com
o lançamento da música na próxima sexta-feira.

DIVULGAÇÃO

Priscila Fantin tem frequentado uma clínica em São Paulo para um tratamento com laser
para remoção de tatuagens. A atriz, que tem mais de 25 desenhos pelo corpo, conta que se
arrependeu de algumas que fez há muitos anos. Priscila escolheu o médico dermatologista
Fernando Macedo para realizar esse tratamento e também alguns outros cuidados
especiais com a pele.
“Tenho umas 25 tatuagens! Muitas são pequenas e eu planejei fazer. As maiores foram
feitas sem pensar muito e pesam no visual. Eu tinha vontade de apagar, mas não
acreditava na eficácia do laser. Até que eu vi um resultado que me surpreendeu e resolvi
fazer. Senti dores na área mais preenchidas ou sombreadas, mas passa tão rápido que
nem me lembro da dor! É um processo longo, mas não é sempre, como as tatuagens são”,
revela Priscila Fantin.
Já o médico da atriz explicou que o processo de retirada das tatuagens dela deve durar
em média três meses. “A tatuagem profissional levava em média seis sessões, mas com
essa nova tecnologia de laser e as tatuagens amadoras levamos em média três sessões. O
intervalo mínimo é de quatro semanas entre um procedimento e outro”.

POR AÍ
N O compositor

Macau realizará uma live
domingo chamada ‘Olhos
Coloridos, um
Hino?’, às 20h. A
cantora Sandra
de Sá também
se apresentará
na live, no canal
de Youtube
Macau Olhos
Coloridos - www.
youtube.com/
macausarara.

PRIMEIRA DOSE
Voz oficial a apuração do Carnaval carioca, o apresentador e locutor Jorge Perlingeiro, de 76 anos,
recebeu ontem a primeira dose da vacina contra o
novo coronavírus. Ele esteve no posto de drive-thru
do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste
do Rio. “Pronto para encarar o Carnaval (2022) e o
que vier”, disse Perlingeiro.

LEVOU BRONCA

O PATRÃO TÁ IMUNIZADO
Na tarde de ontem, Silvio Santos tomou a segunda dose da vacina contra o
Coronavírus. O apresentador apareceu sorridente e de pijama no UBS Real
Parque, no Morumbi, em São Paulo, mas fez cara feia na hora da aplicação.

Carla Diaz levou uma bronca do Big Boss ontem, no quarto secreto do
‘BBB 21. A atriz, que havia acabado de gastar um de seus cards para
ter duas horas de acesso ao áudio de seu pay-per-view particular - que
fica ligado no mudo durante a maior parte do tempo, reclamou com
a produção que a câmera parou de focar em uma conversa entre os
brothers Fiuk e Gil e passou para outra câmera que filmava Camilla de
Lucas fazendo faxina na casa.
“Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela. Vocês estão fazendo eu perder meus créditos. Eu sou rebelde, hein, produção.
Vocês estão de sacanagem”, reclamou Carla, que logo em seguida tomou um esporro daqueles da voz misteriosa do alto falante do reality.
“Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida”, disse o Big Boss
no microfone. “Está bom, desculpa”, respondeu a atriz e continuou
assistindo à TV.
A televisão do quarto secreto não tem som o tempo todo. Carla
recebeu seis cards e cada um deles dá o direito de assistir às imagens
com som durante duas horas.

