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O 22º Prêmio Multishow, 
comandado por Ivete Sangalo  
e Paulo Gustavo, no Rio,  
consagrou Anitta e Luan Santana 
como os melhores artistas 
do momento
POR LIGIA ANDRADE E TATIANA FERREIRA 

festa!
E rolou a
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Com um modelito 
cravejado de cristais 

Swarovski, Ivete 
Sangalo agita o 

público 
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L
UAN SANTANA, 24 ANOS, 
e Anitta, 22, mostraram 
que são atualmente os 
artistas mais populares 
do Brasil. Eles foram 
os grandes destaques 
da 22ª edição do Prê-

mio Multishow, na noite desta terça-feira 
(1º), no HSBC Arena, zona oeste do Rio 
de Janeiro. Eles também estiveram entre 
os mais assediados da noite, junto com os 
apresentadores Ivete Sangalo, 43, e Paulo 
Gustavo, 36. A cada passo, fãs tentavam 
fazer selfies e tirar uma casquinha de seus 
ídolos. “Competi com Luan em tudo (ri-
sos). O povo faz de propósito, por causa 
das minhas fãs e das fãs dele (risos)... 
Brincadeira, imagine, a gente se adora!”, 
diz Anitta, que levou para casa dois tro-
féus: Melhor Música (Ritmo Perfeito) e 
Melhor Show. “Somos amigos, falamos 
bastante em gravar juntos. Compus uma 
música esses dias, mandei, ela gostou 
pra caramba. Está faltando a gente se 
encontrar, cada um vive para um lado... 
Mas aposto que, quando a gente se encon-

trar com o violão, vão nascer coisas boas”, 
planeja o cantor. Luan também ficou com 
duas estatuetas: Melhor Clipe TVZ (Es-
creve Aí) e Música-Chiclete (Eu Não Me-
recia Isso). Enquanto discursava, ele, que 
está solteiríssimo, assim como Anitta, foi 
atacado por fãs que conseguiram driblar a 
segurança e subiram no palco. Recém-se-
parado de Andressa Suita, 27, Gusttavo 
Lima, 25, desconversa quando o assunto 
é a nova vida de solteiro. “Na verdade, está 
igual à de casado. Vou continuar focado 
no meu trabalho, nas minhas coisas.”

HORA DE BRILHAR 
O vestido usado por Ivete, escolhida 
como Melhor Cantora, foi um show à 
parte. O longo feito por Davidson Za-
nine, 42, cravejado com mais de 15 mil 
cristais Swarovski, foi criado especial-
mente para a ocasião e demorou 30 dias 
para ficar pronto. Brincalhona, a baiana 
desfilava orgulhosa com o modelo justo, 
evidenciando as curvas. E fez piada ao 
ser desafiada a fazer o “quadradinho de 
8” (coreografia em que os funkeiros co-

Lucas Lucco foi premiado 
como Melhor Cantor

Caetano e Gil são 
homenageados pelos 
50 anos de carreira
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Entre Paulo Gustavo e Ivete Sangalo, Anitta, 
que ganhou como Melhor Música e Melhor 

Show, se emociona no palco

No time do 
funk, Mc 
Ludmilla 
levanta a 

plateia com 
o sucesso É 
Hoje e Zeca 
representam 
o samba ao 
cantar Diz 
Que Fui 
por Aí
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locam as mãos nos joelhos e empinam o 
bumbum, fazendo o formato do número): 
“Do tamanho que estou, dá para fazer é 
quadradinho de 18”, disse arrancando ri-
sadas da plateia. 

Paulo Gustavo igualmente aderiu à 
linha brilhante e utilizou uma jaqueta 
criada por Fause Haten, 47, que também 
teve aplicações de cristais. A peça foi ins-
pirada em Michael Jackson (1958-2009), 
de quem o humorista é admirador. 

O Prêmio Multishow contempla vota-
ção do público, mobilizando fãs na web, e 
de júri especializado. A noite celebrou os 
30 anos de axé, 100 anos de samba e 50 
anos de carreira de Caetano Veloso, 73, e 
Gilberto Gil, 73. No palco, esses ícones da 
música emocionaram o público com can-
ções como Desde Que o Samba É Samba 
e São João, Xangô Menino. 

As duplas Henrique & Diego e Marcos & 
Belutti, que estava representando o sertanejo, 
levaram seus fãs à loucura aos cantar seus 

sucessos 

Estilosos, Gustavo Lima desfilava 
seu look John Varvatos e Luan 
Santana, o seu Armani 

As duplas Henrique & Diego e Marcos & 
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de quem o humorista é admirador. 
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