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Rainha pé-quente

‘Perfeições
não enganam’

LLRaissa Machado continua à frente da bateria

Aos 45 anos, Solange Almeida quebrou a internet
ao compartilhar fotos de
biquíni, em que aparece toda linda, mostrando boa forma e nenhum
retoque. Bem resolvida
consigo mesma, a cantora
dividiu uma lição de empoderamento e autoestima ao exibir, sem medo,
algumas celulites. “Perfeições já não enganam
e não são tão essenciais.
Ela se tornou a paz que
precisava ser. A luz forte
que precisava ter”, escreveu ela, provando que é
um verdadeiro avião. Os
fãs da musa, claro, elogiaram a coragem e a beleza
da morena.

da Unidos do Viradouro no Carnaval do ano
que vem. Mas, segundo ela, a festa terá um
gostinho bem mais especial, já que a morena estará completando sete anos no posto de
Rainha de Bateria da vermelho e branca niteroiense, seu número da sorte. “O número sete é
mágico e perfeito. Acredito, e tenho certeza, que faremos um grande e belíssimo Carnaval”, explica a Rainha que,
junto com sua agremiação, defenderá o enredo Viradouro de
Alma Lavada. Mas toda essa confiança não se baseia apenas
no número, já que ela própria também se considera uma Rainha de Bateria “pé-quente”. “Sou rainha de dois campeonatos,
com desfiles memoráveis. No primeiro ano à frente da bateria,
já estreei sendo campeã. E viemos de um vice com gostinho de
campeã”. Mãe da pequena Nicole, de 4 aninhos, Raissa já começou
sua preparação para o Carnaval, e vem dividindo sua rotina entre
a família, os treinos diários, tratamentos estéticos e os novos projetos. “Eu sinto que esse é o meu melhor momento. Em todos os
aspectos. Já vivi várias fases na minha Viradouro. Já chorei, já sorri.
E sempre me dediquei muito. Não largo minha dieta, faço academia, mas tudo na medida”, avaliou.
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‘Não sou ativista’, diz Paulo
Paulo Gustavo resolveu se
pronunciar sobre a polêmica da falta do beijo no casamento gay do personagem
Juliano (Rodrigo Pandolfo)
e Thiago (Lucas Cordeiro) no
filme Minha Mãe É Uma Peça 3. “Quero falar sobre casamento gay! Esse momento
do casamento trata de uma
coisa maior: o orgulho que
essa mãe sente ao ver o filho
seguir o caminho do amor
e casando com quem ele
ama! Sendo quem ele quer
ser. Eu entendo esses questionamentos, acho legítimo
e importante! Não sou ativista, militante, mas sou um
ser político! Minha bandeira
é minha vida! Sou gay, casaLL

Chameguinho no barrigão
Grávida de cerca de 7 meses, Fernanda Lima ganhou o carinho do marido, Rodrigo Hilbert. O ator e apresentador deu
um beijo no barrigão da mulher e compartilhou o momento
em sua rede social. Os seguidores de Rodrigo ficaram encantados com o clique. Fernanda está grávida de uma menina.
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do há seis anos com Thales, e
somos muito felizes! Agora
temos dois lindos filhos e sou
rodeado de amor! E é esse
amor que eu quero espalhar
pelo mundo!”, completou.

