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FILHA JÁ TEM NOME

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Já no quinto mês da gravidez, Biah Rodrigues até que demorou pouco para escolher o nome da filha.
Depois de muitas conversas, ela e o cantor Sorocaba anunciaram que a menina se chamará Fernanda.
“E o nome dela será Fernanda! Será que agora vem uma mini Biah, ou também não será dessa vez?”,
brincou Sorocaba. Os dois já são pais de Theo, de um ano e dois meses.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br
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JULIETTE CHEIA DE INTIMIDADE COM O EX DE ANITTA
O último domingo de muito sol e tempo bonito no
Rio rendeu um passeio de barco de Juliette Freire
ao lado de amigos. A campeã do ‘BBB 21’ curtiu o
dia em uma lancha no mar da Urca, na Zona Sul
carioca, e foi fotografada por um paparazzo no
maior clima de intimidade com um rapaz. A

coluna, que não dorme no ponto, já descobriu a
identidade do moço: Daniel Trovejani, exnamorado e sócio da cantora Anitta.
Nas imagens, o empresário aparece dando banho
de mangueira em Juliette e, em outros dois

momentos, ela aparece o segurando pela cintura e
sentada ao lado dele bebendo. Os fãs da
advogada, é claro, já estão em polvorosa querendo
saber se tá rolando ou não. Mas diante do grau de
intimidade que vemos nas imagens, esta coluna
arrisca dizer que sim, hein?!

MELHORANDO, MAS

REPRODUÇÃO INTERNE
T

SEM PREVISÃO DE ALTA

DIVULGAÇÃO

A assessoria de imprensa de Luciano
Szafir emitiu um novo comunicado
para atualizar o estado de saúde do
ator. Ele vem apresentando melhora
clínica, mas ainda segue sem previsão de alta. “O ator e apresentador
Luciano Szafir encontra-se lúcido e
segue apresentando melhora clínica
progressiva, mas ainda demanda
cuidados de terapia intensiva no
hospital Copa Star. No momento,
sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações
de carinho e as vibrações positivas
para sua recuperação”, informa o
comunicado.
Aos 52 anos, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a
última sexta-feira, após uma transferência
do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca,
onde foi internado no dia 22 de junho com
seu segundo diagnóstico de Covid-19.
Na última quarta-feira, ele precisou passar
por uma cirurgia abdominal por causa de
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POR AÍ
N Nesta quinta-

-feira (15), um
programa imperdível é visitar a
exposição ‘Territórios Afetivos’
de Cocco Barçante, no Centro Cultural Correios.
A mostra fica
em cartaz até o
final de agosto,
de terça a sábado em horário
comercial.

complicações causadas pela doença. Luciano teve uma diverticulite (uma inflamação
na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar
(doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo
sanguíneo).

Aniversário junino de Kekel
Mc Kekel comemorou sua nova idade neste final de semana em casa. “A ideia
da comemoração do aniversário dele foi de sua irmã Thaiele e de sua cunhada
Aline. Elas decidiram o tema e fizeram uma surpresinha simples para não
passar em branco seus 26 anos”, disse Sabrina Lacerda, mulher do cantor.
Kekel ficou radiante com a surpresa. “Foi tudo muito lindo, pois veio do coração
delas. Eu só tenho que agradecer a Deus pela família abençoada que tenho”,
disse Kekel.

REFORMULANDO TUDO
Após as acusações de agressão contra o DJ Ivis, que
vieram a público no último domingo , depois que a
mulher e mãe da filha dele, Pamella Holanda, compartilhou imagens sendo agredida pelo artista dentro de casa e na frente da bebê de apenas 9 meses,
o cantor Latino se pronunciou para esclarecer como
será o lançamento de sua nova música, que até então
contaria com a participação de Ivis. Segundo Latino,
o DJ será cortado tanto da música quanto do clipe,
porque ele jamais compactuaria com qualquer forma
de agressão à mulher.
“Eu estaria lançando agora, dia 6 de agosto, uma
música nova com participação especial dele e do Rogerinho. Cheguei a conclusão de que não vale à pena
mantê-lo nesse clipe. Vou ter que exclui-lo do clipe,
da música, de tudo. Não posso pactuar com esse
tipo de agressão. Sou contra agressão às mulheres,
porque isso não faz parte do meu crescimento”, diz
o artista, que afirma ainda não se importar com o
prejuízo de ter que refazer todo o trabalho.
“Eu sei que o prejuízo será incalculável, mas será infinitamente menor que o prejuízo da Pamella, que é
emocional. Já estávamos com tudo organizando pro
lançamento. Voltando agora pro Rio pra conversar
com a gravadora e ver o que vamos fazer. Mas de cara
meu empresário está de acordo comigo em relação a
excluí-lo do clipe. Vamos ter que refazer o clipe. Será
um prejuízo financeiro, mas não posso pactuar com
isso”, finaliza Latino.

