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‘Xanalá’ divide opiniões
LLA música Xanalá, de Gaby Amaran-

tos, e o clipe da canção, que fala sobre
vagina e sexo, estão dando o que falar. E uma declaração da cantora em
entrevista ao jornal Folha de S. Paulo
também. “Eu sou uma mulher de xerecão, eu tenho tudo grande, eu sou
grande. Eu tenho bundão, pernão,
bração”, disse Gaby à publicação. À
coluna, famosas deram sua opinião
sobre o assunto. A influenciadora digital Deborah Albuquerque aprovou
o clipe e a declaração de Gaby. “Achei
muito legal. A mulher tem que se libertar mais. Tanto quanto o homem
ou até mais que o homem, por causa dos anos de repressão que a gente sofreu. Você se expor não quer dizer que você está se oferecendo ou

Lindeza!

querendo provocar alguém. Você está expressando uma opinião. A pessoa assiste se quiser, gosta se quiser”,
diz. A modelo Núbia Oliiver concorda: “Adorei e apoio o clipe. A Gaby
passou a mensagem sem ser vulgar.
Aceitação é o que falta para mulheres serem felizes. Gaby só prova que é
feliz e pronto”. Já a Musa da União da
Ilha Dani Sperle não curtiu tamanha
exposição. “Acho que vai da cabeça
de cada pessoa interpretar o que ela
está passando, mas acho o clipe um
pouco apelativo. Muita exposição.
Mas se ela se sente bem e acha que
está certa... As pessoas têm o direito
de fazer e falar o que quiser”, destaca. Nas redes sociais, a opinião dos internautas também está dividida.

Bruna: ‘Era uma urgência’
Bruna Marquezine falou sobre sua saúde mental à revista
Cidade Jardim. “Infelizmente, busquei a terapia num momento em que já estava depressiva. Era uma urgência.
Tive distúrbio alimentar, distúrbio de imagem e estava
muito mal... Terapia é o maior
investimento que você pode
fazer em si mesma”, contou.
A atriz ainda falou sobre sua
relação com as redes sociais.
“Nunca tive nenhuma grande
ambição relacionada às redes
sociais, as coisas foram acontecendo de forma bem natural,
orgânica... O mais precioso, na
verdade, é o meu equilíbrio,
minha saúde mental... Não tenho tanto esse desejo de dividir tudo o que estou fazendo,
até mesmo com os meus amigos. Normalmente, eu divido
só com quem é muito, muito
próxima”, revelou.

Internada
Cláudia Rodrigues está internada no setor neurológico do Hospital Albert Einstein,
em São Paulo. À coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia,
Adriane Bonato, empresária
da atriz, confirmou a informação. “Ela estava com fortes
dores de cabeça, por conta da
degeneração (causada pela esclerose múltipla). Hoje
(ontem) foi internada. Depois de fazer os exames, o
médico pediu a medicação
que vem dos EUA para tentar parar a degeneração.”
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Baba, a criança cresceu!
Filha de Kelly Key e Latino, Suzanna Freitas posou bem sexy só de body
para uma foto e publicou no Instagram, ontem. Nos comentários,
os internautas elogiaram a beleza da jovem.
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Babadinho

RAUL GIL, de 81 anos, foi vítima de fake news (notícia
falsa) ontem. Surgiram boatos na internet de que o apresentador teria morrido no avião que caiu em São Paulo.
Para desmentir a informação, Raul usou suas redes sociais. “Olha eu aqui: vivinho. Já me mataram três vezes.”
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