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FAMOSOS

Luísa Sonza avalia que em três meses ‘volta a
namorar’

Luísa Sonza fez uma reflexão no
Twitter sobre estar curtindo a vida
após tanto tempo comprometida.

Mas, na sequência, admitiu que
não dá nem “três meses para voltar
a namorar”. A frase gerou tantos
questionamentos que ela precisou
esclarecer que afirmação era, na
verdade, uma “brincadeira”. A artista
está solteira desde agosto, quando
terminou o relacionamento com o
cantor Vitão.
“Acabei de parar para pensar que
é a primeira vez que eu estou de fato
curtindo a minha vida. A minha. Só
eu e ela. E ela é só minha”, começou a cantora na noite deste sábado
(16). “Às vezes a gente se prende às
coisas / pessoas achando que precisamos delas e na real a gente precisa
mesmo é só da gente. Mas não dou
três meses para estar namorando de
novo”, riu Luísa.
Nos comentários, internautas responderam: “Para falar que daqui um
tempo já está namorando é porque
está de olho em alguém. Confirma”,
avaliou um seguidor. “O Pedro Sampaio”, respondeu outro fã.

Cerca de dois minutos depois, Luísa
voltou atrás e esclareceu: “Eu estou
brincando, não vou namorar”, garantiu
a cantora, que recentemente teve o
nome associado ao de outro Pedro: o
cantor Pedro Calais, vocalista da banda

Luísa Sonza afirma que frase
sobre namorar era brincadeira
Além de Calais, Luísa também
precisou lidar com boatos envolvendo um possível encontro com o ex
-marido, o humorista Whindersson
Nunes. Os dois teriam se esbarrado
em um hotel na cidade, em um
quarto de hotel reservado no nome
de outra pessoa. Mas a história foi
descartada pelo próprio ator. “Eu
fui gravar com o Porta dos Fundos.
Eu fiquei no Novotel, reservado em
meu nome mesmo bem bonitinho”,
garantiu o humorista nas redes
sociais.

CANTORA É BISSEXUAL?

Mônica Benini rebate críticas
após mostrar barriga pós-parto:
‘Corpo dentro dos padrões’

corpo magro, apesar de ter acabado de dar à luz, Mônica desabafou:
“O ponto é que a internet está cheia
de juízes e fica cada vez mais difícil
compartilhar as próprias vivências.
Eu escrevo aqui, do meu ponto de
vista, jamais com a intenção de
ofender ou diminuir alguém. Cada
um com suas dores, com suas experiências”.
Segundo a mulher de Junior
Lima, sua experiência pós-parto
nesta segunda gravidez foi bem
diferente da que teve na gestação
do primogênito Otto, que curtiu
a chegada da irmãzinha, por isso
decidiu compartilhar. “Tenho plena
consciência de que meu corpo está
dentro dos padrões. Mas essa acei-

Mãe de dois, Mônica Benini
surpreendeu ao exibir o corpo
pós-parto em uma foto de biquíni
em sua rede social. Na ocasião, a
mulher de Junior Lima, que postou
uma foto da filha caçula logo após
o nascimento, garantiu estar feliz
com suas novas curvas. “Me olhei
com carinho, com afeto. Eu acolho
meu corpo e todas as transformações pelas quais passei, que trouxeram uma nova versão que nunca
mais voltará ao que ‘era antes’”,
pontuou.
Neste domingo (17), depois de
receber críticas por ter mostrado o

tação que eu escrevi ali já não exis-

tiu. No meu primeiro parto, eu já
não amei a imagem que vi refletida
no espelho no pós-parto. E a minha
intenção era falar, justamente, com
essas pessoas”, explicou. Por fim,
disparou: “Se for pra passar meu
pós-parto tendo que explicar um
tanto de coisa, talvez seja melhor
não falar nada. Eu compartilho pra
somar, essa é a única intenção”. E
pediu: “Paz!”.
MÔNICA BENINI PROÍBE
FILHO DE COMER AÇÚCAR
Focada em manter o filho saudável, Mônica Benini contou que
o menino, de 3 anos, não come
açúcar. E explicou a decisão: “Total
opção e totalmente pessoal. Acredito que o açúcar é um dos maiores
problemas quando falamos em

Lagum. Os dois foram vistos juntos
conversando na Barra da Tijuca, bairro
do Rio de Janeiro onde o artista mora.
Na ocasião, Sonza estava passando
alguns poucos dias na cidade.

LUÍSA ESCLARECE

Mesmo com os boatos, não há
qualquer confirmação - ou pronunciamento negando - o affair entre
Luísa e Pedro. A artista, aliás, já
esclareceu aos seguidores que,
embora nunca tenha namorado uma
mulher, já se envolveu com algumas,
o que comprova que Sonza sempre
teve mais um motivo para fortalecer
a bandeira LGBTQIA+. “Me sinto
uma mulher livre”, definiu Luísa em
conversa com a revista “J.P.” “Sou
uma pessoa tranquila em relação à
sexualidade, não sou de ficar com
muita gente. Mas já me interessei
por homens e já me interessei por
mulheres, e é isso”, esclareceu.

alimentação. E estudos apontam
que vicia mais ou tanto quanto
cocaína. E como vicia, acabamos
consumindo em excesso. Nada em
excesso faz bem”.
A designer de joias justificou
sua opção: “Eu como açúcar porque meu paladar pede e porque é
gostoso também, né? Como pouco,
mas como. Mas sabendo que uma
boa parte das nossas preferências,
do nosso paladar, se forma na infância, prefiro que ele não coma.
Prefiro que seja mais fácil para ele
do que é para mim resistir ao açúcar. E quando chegar o momento
em que acharmos apropriado, ele
comerá. Por enquanto, o paladar
doce dele vem das frutas, da uva
passa, da tâmara... Estamos todos
felizes assim”.

