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NASCE UMA ESTRELA

Com participação de:

MARIANA MORAIS

A jovem mineira Luiza Felício lança seu primeiro single hoje em todas as plataformas digitais (Deezer, Itunes, Spo tify) pelo selo Ditto. Sua obra é autoral e reflete a contemporaneidade de uma juventude cosmopolita, referências
de Belo Horizonte, Rio e Los Angeles - cidades em que morou. O repertório é variado - de músicas dançantes e ani madas até músicas calmas e introspectivas. Além de compositora e cantora, Luiza também gosta de trabalhar sua
performance no palco e não usa apenas um estilo, mas uma mistura de R&B, funk, house e ritmos latinos.

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

DIVULGAÇÃO

FONTENELLE TERÁ QUE PAGAR
R$ 20 MIL DE MULTA À GIMENEZ
FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET

da causa, no total de R$ 2 mil. Já a
multa de R$ 20 mil, aplicada pelo
descumprimento da tutela
provisória de urgência, deverá ser
cobrada pela própria Luciana
Gimenez, caso Fontenelle não
pague espontaneamente.
A briga judicial entre as duas
começou após uma live entre
Antônia Fontenelle e Jorge Kajuru,
na qual a apresentadora Luciana
Gimenez foi citada pelo senador e
foi chamada, entre
outras coisas, de
mulher
desqualificada. Após
as ofensas públicas,
Gimenez processou
Kajuru e Fontenelle
por danos morais e,
na semana passada,
ela ganhou na Justiça
o direito a não ter
mais seu nome
citado por
Fontenelle, sob pena
de ter que arcar com uma multa de R$ 20
mil a cada descumprimento. No entanto, a
Justiça entende Antônia descumpriu a
decisão de não poder tocar mais no nome
de Luciana quando fez uma live com uma
fita na boca em protesto contra a sentença.

PAULA FERNANDES FAZ DUETO
COM MARCUS MENNA
O cantor Marcus Menna, ex-líder da banda LS Jack, volta ao cenário musical
e com uma participação de peso. A cantora Paula Fernandes faz dueto com
ele no single ‘Amor em Excesso’. Paula gravou sua participação no videoclipe
da música esta semana em São Paulo. “Mesmo afastado do meio percebi que
meus fãs nunca me abandonaram”, diz Marcus.

DIVULGAÇÃO

O juiz Valentino
Aparecido de
Andrade, da 1ª
Vara Civil de São
Paulo, acolheu um
pedido dos
advogados de
Luciana Gimenez
para a imediata
aplicação de uma
multa no valor R$
20 mil contra
Antônia
Fontenelle por
descumprimento
de uma ordem
judicial. O
magistrado decidiu, ainda, aplicar
uma outra multa, de 20% sobre o
valor da causa, por considerar que
Antônia pratica ato atentatório à
dignidade da Justiça.
Na decisão, o magistrado afirma
que: ‘O conteúdo do vídeo
comprova que a ré tinha pleno
conhecimento da decisão e da
eficácia da tutela provisória de urgência,
tanto assim que em vários momentos
veiculados nesse vídeo a ré refere-se a este
processo judicial e à medida liminar nele
concedida’. Agora, Antônia tem dez dias
para recolher a multa de 20% sobre o valor
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DETALHES DO SORRISO

POR AÍ
N No dia 12 de

ACAMPAMENTO DO AMOR
Para deixar o isolamento social não cair em rotina, Bruno De Luca resolveu ousar
e levantou acampamento com noiva, Sthefany Vidal, na Praia da Macumba, no
Recreio dos Bandeirantes. Além dos momentos em casal em um local diferente,
em meio à brisa do mar, sentindo as areias da praia, o apresentador aproveitou o
acampamento para divulgar a volta do seu programa de viagens, ‘Vai pra onde?,
exibido no Multishow e que reestreou ontem.

junho, o cantor e
compositor João
Bosco – que está
há muito tempo
afastado dos
palcos por causa
da pandemia
– vai fazer um
show especial
no Teatro Rival
Refit, com transmissão pelo
canal do teatro
no YouTube,
aberta para todo
mundo.

Não é segredo para ninguém que recentemente Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21’, esteve no dentista
para dar aquela repaginada que precisava no sorriso.
Esta humilde coluna descobriu o que ela fez: trocou as
facetas de resina por lentes de contato e ainda passou
por uma mini cirurgia (gengivectomia - procedimento
em que o cirurgião dentista retira entre um a dois milímetros de tecido da gengiva para deixar o sorriso mais
harmônico). A ex-BBB passou pelas mãos do dr Márcio Ramos, que atende nomes como Viviane Araújo.
Pra quem não lembra, a coluna lista alguns dos problemas que incomodavam a paraibana: ela tem um
problema sério de bruxismo, o que significa que costuma ranger muito os dentes enquanto dorme. Esse tipo
de problema prejudica os dentes e, por conta disso,
antes de se confinar no reality, Juliette investiu em
facetas de resina para deixar seu sorriso mais bonito
e alinhado, já que lentes de contato estavam fora de
seu orçamento.
No entanto, o bruxismo fez com que as facetas
fossem enfraquecendo e, ao morder um pão dentro
da casa mais vigiada do Brasil, ela acabou quebrando
um pedaço da resina e acabou, sem querer, engolindo
o pedaço. Depois, ainda levou um esporro da produção por ter tentado lixar o local quebrado com lixa
de unha. Agora, com as lentes de contato, Juliette
ostenta por aí um sorrico mais que impecável.

