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CASO EXTRACONJUGAL

Com participação de:

MARIANA MORAIS

A mulher de um ator veterano famoso vem tendo encontros às escondidas com outra mulher. Em bate-papo íntimo, ao qual esta coluna teve acesso, ela, que também é atriz, diz que apesar de ninguém
saber que ela é bissexual, não teria vergonha de se assumir. Ela ainda diz à sua pretendente, com quem
já se encontrou duas vezes, que amou ‘chupar peito, ser chupada e de roçar’. E mais não digo!

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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coluna.
No almoço
do último dia
22, Caio deixou
os colegas de
confinamento e
o público
preocupados,
após relatar a
perda quase que
total de seu
paladar. Os
demais brothers,
no entanto,
suspeitaram que
o sintoma seja
uma reação à
medicação que
Caio vem tomando para tratar a fratura em seu
pé durante a prova do líder da semana passada.
O público, por sua vez, logo suspeitou da
Covid-19, uma vez que o participante Arthur,
que teve uma fratura no ombro, precisou deixar
a casa para ir a um hospital fazer exames e, com
isso, supostamente poderia ter levado o vírus
para dentro do confinamento.
Além do Caio, os telespectadores do reality
começaram a notar que Camilla de Lucas
começou a apresentar muita tosse, Viih Tube se
queixou de dor na garganta e Juliette espirrou
bastante.

CERVEJARIA TIRA PROVEITO
DE KAROL CONKÁ
A marca de cerveja Amstel aproveitou a noite da eliminação da Karol
Conká, no ‘BBB 21’ para pagar alguns influenciadores e famosos para
espalhar posts sobre empatia. Na verdade, assim como o terceiro break
aberto no programa, antes de Karol chegar ao palco, nada foi por acaso.
Apesar de pedir empatia com o pós-eliminação da Karol, a intenção
da marca era, na verdade, se associar de alguma forma ao nome da rapper, já que a cantora gerou um boom na noite desta terça-feira (23).
Tanto a influenciadora Pequena Lô, quanto a cantora Preta Gil foram
na contramão da internet, que só falava na eliminação da cantora.
É aquela história, cada um tira proveito como pode, não é? Mas que
ficou feio, isso ficou.
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Após o
participante Caio
Afiune apresentar
um dos principais
sintomas da
Covid-19, a perda
do paladar, e
outros brothers
do ‘BBB 21’ se
queixarem de
alguns sintomas
que também
estão ligados ao
coronavírus, a
TV Globo se
manifestou
para esclarecer
que as suspeitas de Covid na casa não passaram
de especulações do público do reality.
“Por precaução e seguindo o protocolo de
segurança, todos foram testados na manhã de
quarta-feira, algo que já aconteceu
anteriormente e pode se repetir, garantindo que
a rotina de cuidados e protocolos preventivos
ao COVID-19 sejam respeitados. Todos os
resultados apontaram que os participantes
negativaram para a presença de Covid 19.
Lembramos que os brothers seguem sendo
acompanhados pela equipe médica do
programa durante todo o confinamento”,
informa a emissora em comunicado enviado à

JOÃO COTTA / TV GLOBO

GLOBO SE MANIFESTA SOBRE
SUSPEITAS DE COVID-19

POR AÍ

‘COISA DE PSICOPATA’,

N Arranco de Varsó-

DIZ GLORIA PEREZ
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Após esta coluna divulgar a queixa-crime que Paula Thomaz, assassina de Daniella Perez, abriu contra
Gloria Perez, mãe da atriz brutalmente assassinada, a autora se pronunciou sobre a denúncia. “Coisa de
psicopata. Logo, é preocupante que essa mulher esteja tentando se introduzir, através da filha, em meu
ambiente de trabalho. Quem corre risco sou eu”, desabafou a autora em entrevista ao site Metrópoles.
Gloria ainda relembrou um trecho da decisão do juiz José Geraldo Antônio, no dia 17 de maio de
1997, que condenou Paula Thomaz (que agora se chama Paula Peixoto) pelo assassinato de Daniella
Perez: “A melhor descrição de Paula Peixoto (ex-Thomaz) é do juiz que a condenou: ‘A conduta da ré
exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque
de seus algozes, pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais
se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou a ré assim, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social e com inegável potencial de periculosidade’”, escreveu a autora.
Paula Thomaz (atual Paula Peixoto) abriu uma queixa-crime contra a autora da TV Globo na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav), no Centro do Rio, no final do mês de dezembro,
após Gloria, no Facebook, responder alguns comentários de seus seguidores sobre o fato de Paula estar
investindo na carreira artística de sua filha mais nova. “Essa criminosa não tem limites. Não preservou
o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio (artístico) onde
terá sempre como referência ser filha de uma assassina”, escreveu a autora. No boletim de ocorrência,
Paula e o marido, Sérgio Peixoto, citaram algumas ameaças dos seguidores de Gloria como: “Vai Gloria,
agora manda matar a filha dela”.

via faz hoje, às 20h,
o show ‘Samba de
Cartola - Ao Vivo’’.
A transmissão será
no youtube.com/
tvziriguidum.
N No próximo dia

04/03 (quinta)
o cantor carioca
LUAN lançará seu
novo single, ‘Hipnose’, sucessor do
hit ‘Larissa’, lançado com Pedro Sampaio e que já está
com mais de 20
milhões de visualizações no YouTube.

ALELUIA
Depois de um ano e meio fechada para o amor, após
a polêmica separação do jogador Hulk, Iran Ângelo
confessa que agora está com o coração cicatrizado e
pronto para receber um namorado. Ela não esconde
a empolgação depois da previsão nas redes sociais
de uma sensitiva de que o boy está chegando. “Aleluia, senhor! A sua filha está pronta para receber um
homem de caráter, bonitão, maravilhoso e gostoso.
Estou pronta”, conta em conversa com a sua personal
trainer em meio à musculação pesada.

ESCASSEZ
Quem acompanha a programação
da Record TV muitas vezes se perde. Isso porque a emissora costuma
repetir o apresentador em vários
produtos diferentes. Nem a regrinha
básica usada em outras emissoras,
aquela que separa os setores jornalismo e entretenimento, é usada na
casa por conta da tamanha escassez de nomes.
Vejam só: Luiz Bacci e Celso Zucatelli são do jornalismo, mas acabam deslocados para atrações do
entretenimento como o ‘Hoje em
dia’, o ‘A noite é nossa’, entre outros.
Já nomes como Rodrigo Faro podem ser vistos na ‘Hora do Faro’, na
versão infantil do ‘Canta Comigo’ e
agora também na versão adulta da

atração. Os titulares do ‘Hoje em
dia’, Cesar Filho e Ticiane Pinheiro,
também podem ser vistos no comando de outras atrações da casa.
É claro e evidente que a emissora
faz isso porque não há um número
variado de profissionais no entretenimento e porque já não possui
muitos profissionais, ainda mais
depois da saída Xuxa e Marcos Mion
recentemente e da morte de Gugu
Liberato em novembro de 2019. Há
boatos que outros dois apresentadores estão sendo sondados por
outra emissora para deixar o canal.
À emissora da Barra Funda ainda
faltam grandes nomes para refazer seu casting de apresentadores que mingua a cada dia mais.

