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Susana Vieira revela o que mantém
sua libido no alto: ‘pão com linguiça’
Kate Winslet retoma parceria com diretor
Duas décadas após “Titanic”, atriz e James Cameron voltarão a trabalhar juntos, desta vez nas sequências de “Avatar”.
O diretor tem planos para quatro novos filmes da saga. A
sequência de “Avatar”, começou a ser produzida no dia 25
de setembro e será lançado em dezembro de 2020 nos EUA.
É hoje o casamento do ano
A foto dela é do mês passado, no tapete vermelho do Festival
Com um festão na fazenda dos pais do noivo, na região de Campi- de Cinema de Toronto, no Canadá.
nas, o piloto Xande Negrão e a atriz Marina Ruy Barbosa fazem
a cerimônia religiosa do casamento deles hoje. Tudo o que se sabe
é que a festa é para 800 pessoas e terá segurança duplicada. O
kit para madrinhas e padrinhos inclui mimos chiques e exclusivos. As mulheres receberam um bracelete de orquídea de resina,
uma clutch de palhar personalizada com sua inicial, uma vela da
marca britânica Jo Malone (que custa por volta de R$ 400) e um
par de brincos da coleção My Garden, assinada por Marina, para a
linha Life da Vivara (no valor de R$ 350). Já para os noivos, foram
enviados uma garrafa de whisky Jack Daniel’s, um charuto com
cortador, e uma gravata cinza com as iniciais dos noivos e a data
do casamento bordados na parte de trás. Então, tá.

O autor de novelas da TV Globo Aguinaldo Silva postou um vídeo em seu perfil do Facebook em que a atriz Susana Vieira,
conhecida por sua elevada autoestima, aparece revelando o
que faz para manter a forma física e a libido. “Amorzinho, eu
estou com 75 anos. Sabe qual é o meu segredo?”, pergunta Susana no vídeo. “Em vez de comer fruta, eu como pão
com linguiça”, disse. Na filmagem, ela também aproveitou
para dar uma cutucada nos vegetarianos. “É o seguinte, vocês ‘vegebas’, vegetarianos e o escambau, meu amor, é isto
[pão com linguiça] que dá carne dura, beiços grossos e muita
vontade de f****”, contou. Uia.

Desabafo de ex-‘MasterChef’
viraliza em rede social
Em maio, durante um processo de repescagem da quarta
edição do “MasterChef”, reality culinário da Band, a então
participante Caroline Martins irritou os jurados e quase foi
expulsa da atração.  “Você está à vontade aqui?”, questionou
o chef Fogaça, já incomodado com a atitude da ex-competidora. “Na verdade, eu nem queria vir nessa repescagem”,
respondeu ela. “Não queria vir? Então vai embora, demorou.
1, 2, 3, vaza”, afirmou o profissional. Só agora Martins escreveu uma espécie de “desabafo” na rede social Facebook
sobre comentários que recebeu durante sua passagem pelo
reality. E mostrou que não está longe do sonho.

Radiohead e Bon Jovi são indicados
para Hall da Fama
O americano Bon Jovi, a cantora britânica Kate Bush e a influente banda inglesa de rock alternativo Radiohead foram indicados,
nesta quinta (5), para o Hall da Fama do Rock & Roll. A votação é
feita pela internet por fãs e entidade internacional. A cerimônia de
inclusão acontece em abril em Ohio.

Sem matar os sonhos

O texto de incentivo às pessoas foi feito à frente da tradicional escola Le Cordon Bleu, em Paris, onde ela está estudando agora. O texto, longo, até ontem contabilizava mais de
350 mil curtidas e 63 mil compartilhamentos. Martins fala
sobre quando ouviu que o seu sonho de estudar na melhor
escola de gastronomia do mundo “tinha acabado” com sua
eliminação do reality.  “Não dê ouvidos aos que querem
matar os seus sonhos”, disse a cozinheira ao fim do texto.

Max Fercondini e Amanda Richter se separam
Os atores Max Fercondini e Amanda Richter anunciaram o fim
do relacionamento de 9 anos por meio de comunicados publicados no Instagram, na noite de quinta-feira. O casal que foi
protagonista da série “América do Sul sobre Rodas” exibida
no “Como Será” não divide mais os talheres, mas disse que
continua respeitando um ao outro. Então, tá.

Spoiler: Morte de Irene em ‘A Força do Querer’
não será acidental
Com término previsto para o dia 20 de outubro, “A Força do
Querer” está a caminho de por um ponto final na trama dos
personagens. Irene (Débora Falabella) é uma das vilãs que tem
os dias contados. A personagem, que esteve envolvida com
Eugênio (Dan Stulbach), armou muitas situações para afetar a
família do amante. Mas sua personagem sofrerá um acidente fatal. Mas, ao contrário do que parece, sua morte não será
acidental. A história da personagem terminará com o famoso
“quem matou?”.

Mudanças inesperadas podem
surgir, seja no trabalho ou ao cuidar
de assuntos do dia a dia. Mas tudo
indica que serão positivas. Segredos
podem despertar sua curiosidade. A
paquera vai esquentar. Prazer na
vida a dois. Cor: verde-claro.

Dia de muitas alegrias e diversão:
você tem tudo para se dar bem com
os filhos ou com crianças próximas
da família. Pode conhecer gente
nova e animar a vida social. Seu jeito charmoso e irresistível vai deixar
o par aos seus pés. Cor: amarelo.

Sua ambição está em destaque e,
se tiver a chance, você tem tudo par
se dar bem no trabalho. Aproveite as
boas energias para fazer mudanças
no visual. A atração sexual vai falar
mais alto na conquista e no romance. Cor: azul-marinho.

Bom dia para fazer novos contatos,
animar a vida social e fortalecer
seus relacionamentos, sejam pessoais ou familiares. Encare seu romance com leveza. Se está saindo com
alguém, a relação pode virar namoro
agora. Cor: preto.

Ligação forte com a família: aproveite para resolver um assunto financeiro com o pessoal de casa. O
astral é favorável para passar mais
tempo no aconchego do lar com a
pessoa amada. Há chance de reatar
com ex-amor. Cor: branco.

Nada como conhecer gente nova e
lugares diferentes: saia da rotina e
vai se divertir muito hoje! Só não
deixe os estudos de lado. Viagem
pode trazer novas oportunidades na
paquera. Vida a dois em clima de
união. Cor: verde.

Aproveite o astral positivo para se
dedicar ao trabalho e colocar as coisas em dia. Vai sobrar disposição
para dar uma mãozinha aos familiares. Colega de trabalho pode estar
com segundas intenções na paquera. Cor: pink.

Bom astral para manter contato
com os amigos. Pode ampliar seu
círculo social. Inspiração e criatividade em alta. Você e seu amor vão
se comunicar melhor, o que ajudará
a esclarecer qualquer mal-entendido. Cor: roxo.

Há boas chances de lucrar, ainda
mais se seguir a sua intuição. Mas
mantenha segredo sobre as boas
oportunidades que podem se apresentar. Vale a pena pegar leve com a
possessividade, seja na paquera ou
no romance. Cor: laranja.

Você pode viver ótimos momentos
ao lado dos amigos. Astral favorável para rever pessoas queridas
que estão longe: renove os laços de
amizade! Você e seu amor podem
concluir alguns planos já iniciados.
Cor: bege.

Hoje, você tem tudo para se sentir
mais confiante. Aproveite o momento favorável para ir atrás dos seus
sonhos, entrar em contato com os
amigos e se divertir. Você tem tudo
para fazer sucesso nos assuntos
amorosos. Cor: creme.

Seus sentimentos estarão à flor da
pele. Confie em seu sexto sentido,
seja no trabalho ou ao lidar com as
pessoas que fazem parte da sua
vida social. Caso escondido com alguém mais velho pode acelerar seu
coração. Cor: azul-vivo.

“A felicidade repartida com o próximo
dura para sempre.”
(Taniguchi)

