15

Quinta-feira, 11.3.2021 I O DIA

odiad

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

No quarto
secreto do
‘BBB 21’, Carla
Diaz reavalia
seus aliados, se
espanta com
comportamento
de ‘amigos’ e
planeja retorno
à casa

ora
a e o queijo na mão, ag
arla Diaz está com a fac da pelo público para ir
lhi
só falta saber usar. Esco
a”
B 21’ após ser “eliminad
‘BB
ao quarto secreto do
iz
atr
a
,
so
fal
um paredão
com 60,40% dos votos em as dicas importantes
u ter algum
de 30 anos já consegui
us aliados
e reavaliar quem são se
ou com
sobre os participantes
pa
o tempo, ela já se es nt
na casa. Em pouquíssim classificou Projota como “susbe,
comentários de Viih Tu
Gil de “falso”.
ou
am
ch
m
bé
que
peito” e tam
m tudo”, prometeu assim les
“Agora, eu vou voltar co
de
ra
ca
a
r
stou doida para ve
chegou ao cômodo. “E
escutar
a atriz. Carla não pode
eito a
quando eu voltar”, disse
dir
o
dã
e
s ganhou cards qu
ela
to,
tudo o que acontece, ma
ar
qu
ao
. Logo que chegou
duas horas de áudio cada io.
nefíc
já usou duas vezes o be

C

brothers
lmente deixou o jogo, os
imeiro
Certos de que a atriz rea
pr
O
s.
criticar suas atitude
a dizer
e sisters começaram a
u
lto
vo
e
com Viih Tube, qu
aquela
choque de realidade foi
oi
“F
o.
dia” com todo mund
ia da
nt
que Carla Diaz “faz mé
se
eu
e
umas vezes aqui qu
bre
so
frase que eu já falei alg
do
tu
foi
er média. Pra mim,
ue
rq
po
Carlinha, que era de faz
m,
be
o
la era fazer média pr
isso. E o fazer média de
er.
ub
ut
ninguém”, disse a yo
nas alela queria não magoar
não ficaram para trás
Viih
Thais e Sarah também
sse
di
”,
ele
debochada com
eio
“M
.
finetadas. “Ela era meio
rla
Ca
e
ento de Arthur
Tube sobre o relacionam ordou Thais. “A gente não esnc
incoerente, confuso”, co nte não estava louca na nossa
ge
“A
ih.
Vi
se
dis
”,
tava louca
o que está
“Chocada. Gente do céu,
tese”, respondeu Sarah.
nversa.
co
da
e
u Carla Diaz diant
acontecendo?”, exclamo
bate-pae
nt
ra
ionou a atriz du
Projota também decepc pé atrás, não conseguia ter
ha um
po com Arthur. “Eu tin
a que eso tinha. Ela só veio agor
mo ele
confiança total nela. Nã
co
lha
“O
o”, disse o cantor.
tava indo para o paredã
rla Diaz.
manipula”, analisou Ca

AMIGOS?

DIVULGAÇÃO

Novelas

IAS
QUADRO DE ESTRATÉG

adro de
Diaz tem acesso a um qu tes e
an
No quarto secreto, Carla
cip
rti
pa
a foto de todos os
go na
estratégias. Lá, ela tem
Lo
s.
ivo
jet
do com alguns ad
pode classifcá-los de acor

‘VOU
VOLTAR
COM
TUDO’

MALHAÇÃO
17h45 | GLOBO | Livre
N Karina flagra Bianca e Duca

juntos no quarto. Zé e Marcão
veem Cobra com Jade e desconfiam que o rapaz está agredindo
a menina. Wallace e Bárbara se
beijam.

Carla Diaz
chorou
ao chegar
no quarto
secreto e se
surpreendeu
com o que
viu dos
‘brothers’

A VIDA DA GENTE
18h30 | GLOBO | Livre
N Ana procura Rodrigo e fica
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abalada quando Nina chega. Rodrigo fala com Lourenço que vai
terminar seu namoro com Nina.
Ana diz para Manuela que vai
embora com Júlia para Gramado.
HAJA CORAÇÃO
19h30 | GLOBO | 12 anos
N Apolo leva Flávia para falar

DIVULGAÇÃO

com Tancinha. Beto não consegue se confessar antes do
casamento. Flávia tenta fugir
de Apolo. Beto conta a Tancinha
tudo o que fez para ficar com ela.
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VOLTA TRIUNFAL?

Enquanto assistia a tudo
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tou acreditando que estou casa. “Gente do céu, ainda não esaqui! O que vai ser quando
eu voltar?
Uma coisa eu garanto: nã
o vai ter média, não. Porq
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média. Sempre foi coração
”, disse.
DERRETIDA POR ARTH
UR
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JULIETTE

GÊNESIS
21h | RECORD | 12 anos
N No topo da montanha e mais

velho, Abrão questiona o irmão
sobre o pacto feito na infância.
Amat sente o desprezo de Harã.
Enlouquecida com os filhos, Radeuana pede a ajuda de Harã.
CHIQUITITAS
20h50 | SBT | 10 anos
N JP faz uma serenata para Mili.

As chiquititas se arrumam para
a última etapa do concurso
“Garota Carisma”. Encrenqueiros
tentam sabotar as chiquititas.
A FORÇA DO QUERER
21h30 | GLOBO | 14 anos
N >Ritinha foge com Ruyzinho.

Bibi é presa e pede perdão a Caio.
Ruy procura Ritinha e nota seu
sumiço. Rubinho é baleado. Silvana coloca Simone em risco.

Agora que está vendo tu
do de fora, Carla Diaz
encontrou
em Juliette uma amiga
. “Nossa, Juliette. Por qu
e a gente
não virou ‘bests’ antes
?”, questionou Carla, ab
reviando a
expressão “best friends
”, que em tradução livre
significa
“melhores amigas”.
A atriz também refletiu
so
te. “Nossa, ainda bem qu bre quase ter votado em Juliete eu não votei nela. Ia vo
ainda pra salvar os outro
tar nela
s”, disse.

