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Miss Bumbum fala sobre sexo com namorado cadeirante e
recusa convites de TV
Preconceito06/02/2014 | 10h29
Depois de sofrer bullying por conta do relacionamento, Rafael Magalhães prefere não se expor
Enquanto uns fazem de tudo para ter seus 15 minutos de fama, tem gente querendo fugir disso.
Como é o caso do namorado da Miss Bumbum 2013 Dai Macedo, o advogado Rafael Magalhães.
Depois de aparecer ao lado da namorada em uma matéria de revista de celebridades, o rapaz foi
alvo de bullying por parte daqueles que não se conformar com o relacionamento de uma mulher linda
com um deficiente físico.
Sim, acreditem que o ser humano chega a isso!
Mas o fato é que toda a repercussão sobre a condição física do rapaz gerou interesse da mídia na
história dos dois. Porém, Rafael, que quer se ver bem longe dos holofotes, recusou todos os convites
feitos, inclusive dos programas Encontro com Fátima Bernardes e Altas Horas, da rede Globo.
À Revista Glamour, Dai explicou que o namorado sofreu um acidente de carro há 10 anos e que está
ciente do preconceito que o casal sofre, mas não liga para os comentários maldosos que surgem,
questionando, inclusive, a fidelidade dela em relação ao namorado.
— As pessoas são muito desinformadas. O Rafa é bem independente, trata tudo com tanta
naturalidade, faz tudo sozinho (academia, compras etc). Às vezes até esquecemos que ele é
cadeirante — conta.
Quanto ao sexo, a Miss Bumbum revelou que é normal, como com qualquer outra pessoa.
— Na cama, fazemos tudo normalmente, não temos problema nenhum com isso. Não sei porque
teria de ser. Os cadeirantes conversam com seus médicos para descobrirem seus pontos mais
sensíveis do corpo na hora "H" para, com isso, terem relações normais. As pessoas precisam
mesmo é se informar antes de sair falando bobagens por aí. Mas resolvemos não nos abalar mais
com isso. O sentimento fala bem mais alto do que o preconceito — garante.
O casal está junto há oito meses.

