
 
 

 

 

Nicolle Castro, do ‘The Voice Kids’, comemora 
15 anos e réveillon em Paris 
 

Atriz e cantora curte férias com a família antes de lançar primeira 
música autoral 
 
A atriz e cantora Nicolle Castro, que atuou em Êta Mundo Bom (2016), Rock Story (2017) e 
outras novelas da TV Globo, está em Paris para celebrar o aniversário de 15 anos e o 
réveillon. Depois de uma sequência de três espetáculos musicais, entre eles o sucesso 
“Grease, Nos Tempos da Brilhantina”, onde interpretou a protagonista Sandy, a carioca, que 
também participou do “The Voice Kids” 2018, quer se dedicar ao lançamento da sua primeira 
música autoral quando voltar ao Brasil. 

 

O single é uma parceria com o cantor Lucas Deluti, filho do diretor musical de Claudia Leitte, 
sua mentora no reality da TV Globo, Luciano Pinto, que está produzindo o feat. Os dois se 
encontraram no Carnaval de Salvador, onde subiram no trio elétrico da cantora baiana, e 
entraram em estúdio em dezembro. “A música ainda não tem data para ser lançada, mas a 
expectativa está muito alta. Estou muito ansiosa para que as pessoas possam ouvir”, contou 
Nicolle. 

 

A artista quer se dedicar também aos cursos de interpretação e cinema em 2020. Com a 
experiência de 11 musicais infantis, cinco novelas (Flor do Caribe, Guerra dos Sexos e O 
Astro), duas séries e um filme, Nicolle sonha em trabalhar na Broadway, em Nova York. “As 
peças musicais estarão sempre nos meus planos, porque eu amo atuar e estar no palco. É a 
minha vida!”, afirmou. 

 

 

Comemoração em família 

 

Na capital francesa, a jovem comemorou com a família, no sábado (28), a chegada dos 15 
anos passeando pelos principais pontos de Paris, como a Torre Eiffel, onde também vai 
celebrar a virada do ano. A viagem continua depois em Porto e Lisboa, Portugal, país onde a 
avó, que também a acompanha, nasceu. 

 

“São lugares lindos e importantes para a história do mundo e da família. Minha avó é 
portuguesa, então vai ser mágico voltarmos no lugar onde ela nasceu bem nos meus 15 
anos”, afirmou a adolescente, que tem feito trip diaries no seu Instagram para compartilhar 
os momentos com os fãs e amigos, concluiu. 
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