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Em visita a Orlando, Sasha
Meneghel homenageia avó

A bordo de seu navio, ‘rei’ promete inéditas

Durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, Sasha relembrou os
tempos de criança em que costumava visitar a avó, Alda Meneghel, na cidade. “Aqui eu só penso em você (minha Aldinha)”, escreveu ela em foto
postada no Instagram. Dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, mora no Rio de
Janeiro atualmente, onde recebe cuidados de saúde. Ela enfrenta o mal de
Parkinson. Na foto Sasha em recente evento de moda em Paris.

Monique Alfradique aparece
irreconhecível em ‘Deus Salve o Rei’
A atriz Monique Alfradique está nas gravações da novela
“Deus Salve O Rei”, mas de uma forma diferente da qual
estamos acostumados a vê-la. O diretor artístico da obra, Fabrício Mamberti, publicou uma foto sua caracterizada como
Glória. Na trama, a ex-paquita é uma mulher acima do peso
que desperta paixões no pintor Osiel, vivido por Rafael Primot. A caracterização de Monique está chamando atenção.

Roberto Carlos promete lançar ainda em 2018 seu aguardado CD de inéditas. O cantor já tem “algumas começadas”,
mas, obcecado por perfeição, admite que sente dificuldade
de dar o trabalho como encerrado. “Estou muito entusiasmado com esse próximo disco. Não acho que a pressa seja
inimiga da perfeição. A pressa é amiga dos defeitos. Fazer
coisas com pressa é aceitar os defeitos que vão acontecer”,
ele declarou, diante de jornalistas na coletiva anual que concede no cruzeiro temático Emoções em Alto Mar, realizado
há 13 edições e desta vez ancorado no Rio de Janeiro.
Filme sobre sua vida
Um projeto ainda em desenvolvimento é o filme de Breno
Silveira, com roteiro de Nelson Motta e Patricia Andrade, que
deve ser lançado no ano que vem. São, na verdade, dois
filmes, que abarcam toda a sua trajetória artística. “O ator
(que o interpretará) ainda não foi escolhido. Pensei no Brad
Pitt, mas ele tem olhos azuis...”, fez graça.

William Bonner denuncia
mulher que criou 23 fakes
O jornalista William Bonner utilizou seu perfil no
Instagram para fazer uma mistura de reflexão, desabafo e denúncia contra uma seguidora que criou
23 perfis falsos para ofendê-lo. Bonner relata que
os xingamentos de uma pessoa identificada como
Dani Silva surgiram desde o fim de seu casamento
com Fátima Bernardes. Após utilizar a ferramenta
de bloqueio, ele conta que ela sempre voltava.
Agora ofendeu o pai dele e, isso, o jornalista não
pretende deixar barato. “A gente costuma acreditar
que o desprezo é a arma adequada contra haters.
Mas, hoje, ao me deparar com os comentários na
foto de meu pai, essas questões todas ganharam
dimensão pra mim”, justificou-se.

Jaqueline
faz biquíni
de Anitta e diz
que audiência
vai bombar
Depois da moda
do biquíni de fita
isolante, surge no
“BBB 18” o biquíni
de esparadrapo. Jaqueline provocou os
colegas de confinamento ao decidir
criar um biquíni de
esparadrapo para
ter uma marca de
bronzeado como
a da cantora
Anitta. “Deixa eu
usar que a audiência vai subir. Quero ficar sexy”,
disse a biomédica. O biquíni de fita isolante usado por Anitta, na gravação
do clipe “Vai Malandra”, causou nas redes sociais.

Evite gastar dinheiro à toa: melhor
poupar para ter uma segurança no
futuro. Sua mente anda inquieta e
com sede de aprender coisas novas.
A Lua em Libra no começo da noite
traz firmeza na relação com seu par.
Cor: verde-escuro.

Saberá usar sua criatividade nos
contatos com amigos e parentes.
Mantenha o foco ao mexer com
grana. Pode precisar trabalhar em
segredo para finalizar um projeto
profissional. Festinha em família vai
render paqueras. Cor: creme.

Negócios e associações recebem
ótimas energias. Hora de pensar no
futuro e se organizar para isso na
área profissional e financeira. Não
perca a chance de ajudar seu par:
os vínculos entre vocês devem se
fortalecer. Cor: pink.

Logo cedo, procure apostar em novas oportunidades de trabalho. Familiares podem ajudar a conseguir
uma grana extra. Novas parcerias
devem trazer mais força para seus
planos. Tudo beleza na vida amorosa: muito prazer! Cor: vermelho.

Anitta: ‘Não me representa’, diz sobre revista
Anitta estampa a revista “Marie Claire” de fevereiro. Contudo, a cantora não gostou da abordagem utilizada pela revista, cuja manchete afirma
que Anitta “contra-atacou” as acusações de apropriação cultural recebidas após o lançamento de
“Vai Malandra”. Por meio de seu Instagram, Anitta
afirmou que a chamada de capa não a representa, sendo criada apenas para despertar polêmica. “Não ‘contra-ataquei’
ninguém durante a minha
entrevista. Assim como
nunca quis me apropriar
culturalmente, nem magoar ou ofender ninguém
com as tranças e trabalhos
que já fiz”, escreveu ela.
Esclarecimento
A cantora ainda afirma
ter amado o convite para
posar para a revista e que
não desmerece o resultado final, mas que não poderia deixar de esclarecer

este ponto.
“Cresci na favela usando shortinho e tomando
banho de sol na laje. Só não tinha ainda a fita
isolante” disse a cantora à revista “Marie Claire”.
Anitta também contou que a família do pai é negra
e mineira e a da sua mãe é paraibana, afirmando
que é filha de uma mistura. “Temos que nos unir e
não dar ouvidos a opiniões que só nos separam.”

O céu reforça seu otimismo para
que tenha sucesso financeiro. Viagens podem trazer o conhecimento que está buscando para crescer
cada vez mais. A Lua entra em Libra
no começo da noite, realçando sua
sensualidade. Cor: amarelo.

O astral é bom para viajar com as
pessoas que você ama. O céu também favorece o exercício da fé. Se
pintar problema com grana o melhor
a fazer é se organizar. Não deixe de
comemorar as vitórias na vida amorosa. Cor: preto.

Controle a vontade de sair mandando nas pessoas: você vai obter
mais sucesso se fizer parcerias e
escutar o que os outros têm a dizer.
Marte acende seus desejos, mas a
Lua pede diálogo na vida amorosa!
Encontre o equilíbrio! Cor: dourado.

No início da manhã, Júpiter vai reforçar sua sorte: vá em frente com
seus planos e sonhos! Parentes podem ajudar num novo negócio. Vai
se relacionar bem com seus familiares. Cumplicidade em alta com seu
amor. Cor: azul-claro.

Sua carreira pode passar por algumas mudanças e transformações.
Não perca as chances de mostrar
seu potencial na profissão. À tarde
vai ser ideal para estudos. Romance com pessoa que mora longe tem
tudo para dar certo. Cor: vinho.

Passe suas ideias adiante: sua capacidade de se comunicar está muito boa e pode ser a chave para se
dar bem. Resolva as questões em
família com tranquilidade. Compartilhe suas preocupações com seu
amor. Cor: roxo.

Vitalidade não vai faltar para finalizar trabalhos, se entrosar com amigos e até praticar atividades ao ar
livre. Inteligência em alta para estudar. Amigos vão dar a maior força
para você conquistar uma nova paixão. Cor: branco.

Se quiser se aprofundar nos estudos o céu envia boas energias. Hoje,
é melhor rever a imagem que está
passando às pessoas: faça ajustes se
quiser impressionar. A Lua aumenta
seus desejos e esquenta o clima entre você e o par. Cor: laranja.

“Ser escravo de quem se ama é ter por
cárcere o paraíso.”
(Campoamor)

