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TECNÓLOGA EM CONTABILIDADE, DE 34 ANOS,
DE BELFORD ROXO

O único
Elisabete beijou
Paulo Henrique pela
primeira vez aos 18 anos.
Hoje, os dois têm 34 anos
de casados, e ela nunca
sentiu outros lábios

“No meu primeiro emprego, aos 16 anos, tive
minhas primeiras experiências amorosas. Lá,
namorei um homem mais velho do que eu,
por oito meses. E conheci Maria (nome fictício). Ela era bonita, loura, passou a surgir
para mim em câmera lenta, como num filme.
Um dia, eu a encontrei aos prantos porque ia
se separar. Ficamos muito amigas e, a partir
daí, saíamos juntas todos os dias. Se meu
namorado não me dava atenção, eu nem
ligava. Nos declaramos por cartas e o primeiro beijo aconteceu no vestiário do trabalho.
Na hora, o mundo parou. Tudo ficou em
sintonia, as respirações combinaram. Senti
um calafrio, uma explosão. Aquele beijo foi
diferente, tinha paixão, tesão. Nele, me descobri como ser humano. Ficamos juntas por
quatro anos. Depois, ela voltou a namorar
homens. E eu me libertei (Ana é presidente
do Grupo Triângulo Rosa de Cidadania
LGBT). Nunca mais beijei homens!”

Lolô Penteado
lolopenteado@extra.inf.br
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ELISABETE MONTEIRO
DE CARVALHO
AUTÔNOMA, DE 57 ANOS, DA BARRA

“Meu primeiro beijo na vida aconteceu tarde, aos 18. Sempre fui
muito tímida, ficava imaginando
como e com quem seria, mas
preferi deixar acontecer. E aconteceu com o Paulo Henrique, com
quem sou casada há 34 anos. Nós
nos conhecemos numa festinha
de amigos e uma semana depois
ele me pediu em namoro. Nossos
lábios se tocaram pela primeira
vez na varanda lá de casa. Fiquei

sem graça, mas gostei. Nunca
beijei outro homem na vida. Por
vezes, durante todos esses anos,
me passou pela cabeça: ‘Como
seria beijar outros homens?’. Fato
é que nunca me arrependi da
escolha que fiz. O primeiro beijo
não foi o melhor. Se houve um
inesquecível para mim foi o que
ganhei dele em agradecimento
pelo nascimento dos nossos filhos.
Esse foi muito emocionante.”

Entre iguais
Ana se relacionava com
homens até dar o beijo que
mudou sua vida. Desde
então, assumiu-se gay e
tornou-se defensora das
causas LGBT

PEÇAS ESTILOSAS
Nem sempre se consegue um
look fashion juntando peças
estilosas. Aqui, todas são show.
Mas no conjunto não rolou.
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Emagrecimento
• Medicina Ortomolecular
• Endocrinologia
• Emagrecimento
Dr. Hélio Bulhões Filho - CRM 52.46671-6
• JACAREPAGUÁ • BARRA • RECREIO • COPACABANA

Tels.: 3342-9081 / 3561-5884 / 98821-9081

A terapeuta comportamental Ramy
Arany ressalta que o beijo foi perdendo importância com o tempo: “Ele
sempre representou algo especial
para a mulher, mas houve muitas
mudanças de cultura, educação e
valores. Já não se pode mais dizer
que o primeiro beijo signifique tanto
nem o mesmo para todas. A sexualidade tem despertado cada vez mais

cedo, atendendo
novas necessidades”. Segundo ela,
numa relação a dois, o beijo pode ter
maior importância que a relação
sexual para as mulheres. “A sensação
do beijo permite uma troca muito
forte entre o casal, mostra que a intimidade ainda é sustentada de forma
verdadeira, romântica e sensual”, diz.

S

A espuma de limpeza facial Neo
Etage, da Eudora, dá a sensação
de pele fresca e limpa por
bastante tempo após a lavagem.
Seu formato de espuma é prático,
e a embalagem, leve. SAC:
0800-7274535
R$
ANNY RIBEIRO
Repórter
39,99

OUSADIA
A lola tem atitude. Já é meio
caminho para segurar a calça
azulona colada. O corpo ajudou.
Amei a blusa e a bolsinha também

FERA CHIQUE
Muito elegante a produção da
lola. A blusa tem estampa de
bicho em tons discretos, e a saia
preta está no comprimento certo.

CALÇA CURTA
A produção é charmosinha,
despretensiosa até. Mas só ficaria
perfeita se a calça cobrisse a
sandália até a metade do salto.

R$

Os batons líquidos Matte Vult
têm ótima pigmentação e
durabilidade. O acabamento é
opaco, mas a textura não é
muito seca. SAC: (11) 4736-8890
CAMILLA MOTA
Editora assistente
R$

O esmalte
Vinhão da
Quem Disse,
Berenice? tem
cobertura e brilho
excelentes, além
de durar bem. SAC:
0800-72664 82
MARILISE
GOMES
Repórter

9,90

21,50

