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Musical sobre Princesa Diana estreia na Net2ix
POR CAROL CAMPOS " 11/09/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Mais uma produção da plataforma de streaming NetUix trará Diana de volta para sua imensa legião de eternos fãs.
Nas...

Ex-chiquitita Francis Helena deleta novela do currículo
POR CAROL CAMPOS " 04/09/2021 # 0

A atriz Francis Helena, que interpretou a órfã Cris na fase inicial da primeira versão brasileira de Chiquititas nos anos...

Juliette bate recorde nacional com seu primeiro EP
POR CAROL CAMPOS " 04/09/2021 # 0

Juliette bate recorde nacional com seu primeiro EP antes mesmo do lançamento. A gravadora responsável, Virgin Music
Brasil, informou que...

Essa é a história de Jordan Belford, o verdadeiro ‘lobo’ de Wall Street
POR CAROL CAMPOS " 14/08/2021 # 0

Pode ser que, ao escutar o termo ‘lobo de Wall Street’, você pense imediatamente no ator Leonardo DiCaprio. Em 2013,...

Coisa Mais Linda é baseado na Garota de Ipanema?
POR CAROL CAMPOS " 13/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Apesar de ser chamada de “Girls from Ipanema” na plataforma de streaming NetUix de alguns países fora do Brasil, a...

O Brasil perde ator Tarcisio Meira para o Covid-19
POR CAROL CAMPOS " 12/08/2021 # 0

Aos 85 anos de idade, e com uma carreira artística estrondosa, Tarcisio Meira morre de complicações relacionadas à
Covid-19. No...

Por que você precisa assistir This is Us
POR CAROL CAMPOS " 12/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Tem muita gente que prefere ação, jcção cientíjca ou séries de heróis. Mas This is Us deveria ser obrigatório. Ao...

Será que na temporada 2 de Sex/Life, Billie terá o que quer?
POR CAROL CAMPOS " 11/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Foram 8 episódios na primeira temporada da série da NetUix. Mas muitas pessoas maratonaram! Algumas, só correram
para chegar no...

100 dias para enamorarnos: adaptação mexicana é sucesso na Net2ix
POR CAROL CAMPOS " 11/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

O que combina mais com você: Amor à primeira vista ou segurança de relacionamentos trabalhados? Seja você do time
que...

Perfumes das celebridades: já pensou ter o cheiro do seu ídolo?
POR CAROL CAMPOS " 10/08/2021 # 0

Alguma vez você entrou no elevador do seu prédio e disse: “A vizinha do quinto andar acabou de sair de...

Já está rolando a gravação da 4ª temporada de Virgin River!
POR CAROL CAMPOS " 09/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Para quem ainda não assistiu, a série conta a história de Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), uma enfermeira que
decide fugir...

O bela ciao, ciao, ciao! La Casa de Papel está voltando!
POR CAROL CAMPOS " 09/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Una mattina mi sono alzato (Esta manhã, eu acordei) O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Sim! Os...

Britney Spears vai se casar?
POR CAROL CAMPOS " 08/08/2021 # 0

A bela e talentosíssima cantora Britney Spears está curtindo as férias em Maui, no Havaí, com seu namorado Sam
Asghari....

Tarantino jurou nunca dar um centavo para sua mãe!
POR CAROL CAMPOS " 08/08/2021 # 0

Isso que é premonição! Em entrevista recente, Quentin Tarantino revelou que, ainda criança, fez um juramento de nunca
dar um...

Por que assistir Bridgerton, série da Net2ix
POR CAROL CAMPOS " 08/08/2021 - ATUALIZADO 28/10/2021 # 0

Quem ainda não assistiu Bridgerton na NetUix, não sabe o que está perdendo! A plataforma de streaming informou
recentemente que...
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Spotify revela os principais artistas e
músicas K-Pop na plataforma em 2021
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Por que os norte-coreanos são
proibidos de usar casacos de couro?
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