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LIPO COM
INCENTIVO DE
GRETCHEN

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ex Participante da ‘Fazenda’ e do reality
de casais ‘Troca de Esposas’, ambos da
Record TV, Shayene Cesário fez a tão
cobiçada LipoLAD com o médico da
cantora Gretchen. “Quando participei do
reality ‘A Fazenda’, fiquei muito próxima
da Gretchen, uma mulher incrível com a
qual tenho contato até hoje. Tive um
incentivo e indicação dela e o apoio do
meu marido para realizar a lipo LAD e o
privilégio de ser avaliada e operada pelo
abençoado Dr. Luiz Henrique Favali, em
São Paulo, que cuida da Gretchen
também, com todos os protocolos de
segurança adequados ao período. Minha
cirurgia transcorreu bem e ainda estou no
pós-operatório”, conta Shayene.

Mara Maravilha passa
por cirurgia plástica
em São Paulo
NOVA CONTRATADA

MARCO MAIA

Era pra ser segredo, mas ainda bem que quase ninguém
lê esta coluninha. A atriz Mariana Rios assinou recentemente um contrato com ninguém menos que a Netflix,
a gigante do streaming que tem ganhado cada vez mais
a preferência de grandes atores brasileiros da nova geração. Segundo apuramos, Mariana foi escalada para
estrelar uma série, cujo nome vem sendo mantido à
sete chaves.

PAR ROMÂNTICO DE
KAYKY BRITO
A atriz Letícia Tomazella começou a gravar a novela
‘Gênesis’. Letícia viverá a personagem Leora, que se
envolve com o personagem vivido pelo ator Kayky
Brito na fase da jornada de Abraão. Além da novela,
a atriz trabalha junto a amiga Júlia Rodrigues no podcast ‘Maternizando, que fala sobre a maternidade
na visão das mães e das madrastas.

D

iante do cenário de incertezas e
em meio ao isolamento total no
ano passado, por conta da pandemia de Covid-19, Mara Maravilha
acabou descontando toda sua ansiedade na comida. O resultado disso? A
apresentadora saiu completamente de
sua rotina e hábitos alimentares, o que a
levou ao ganho de peso e aumento do
número de seu manequim. E tendo sua
imagem como seu instrumento de
trabalho, afinal de contas ela ainda
segue contratada pelo SBT, a cantora
resolveu dar um up no em seu visual, em
busca de reencontrar sua melhor versão.
“Considerando que o corpo é o nosso
templo, sou a favor de sempre estarmos bem consigo mesmos. Após pensar muito e buscar por alguém que me
inspirasse confiança, cheguei ao consultório do Dr. Nívio Moreira Júnior, um
profissional brilhante que fez uma

excelente entrevista de avaliação
A apresenta- onde, juntos, optamos pela realização
dora assume da Lipoescultura de Definição (a famosa Lipo LAD que virou febre entre as
que está
ansiosa para blogueiras). Estou ansiosa pelo resultado final”, confessa a apresentadora.
ver o
O procedimento foi realizado no
resultado
Hospital Paulistano pelo médico e sua
final do
procediequipe. Mara, que se prepara para
mento
novos projetos, resolveu entrar com o
pé direito em 2021 e está feliz da vida.
Assim como os brasileiros conscientes, a cantora e apresentadora Mara
Maravilha passou por um longo de
período de isolamento total no ano
passado, em decorrência da pandemia.
Ao lado de sua família, a artista, que é
considerada um dos maiores ícones de
sua geração, aproveitou o momento
reclusa para curtir momentos de tranquilidade e relaxamento ao lado do
marido e do filho.
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