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LLAriadna participou do ‘Big Brother
Brasil 11’, em 2011, enquanto Théo
Becker foi peão de ‘A Fazenda’, em 2009

celebridades

Resumo das novelas

LL‘ME PAGOU’
Reprodução da internet

Malhação — Toda forma de amar

17h56. Globo: Daniel expulsa Lara da ONG Boa Luta. Beto
ouve quando Meg fala mal dele. Marquinhos comenta com
Nanda sua nova ideia para atrapalhar o sucesso de Raíssa
(foto). Filipe repreende o comportamento de Beto.
Órfãos da Terra

18h28. Globo: Fauze (foto) fica transtornado com as revelações de Dalila.Valéria propõe uma reunião com Camila e o
advogado dela. Benjamin incentiva Cibele a superar o luto de
Davi. Fauze acha que não terá o perdão de Santinha.
Bom Sucesso

19h33. Globo: Paloma (foto) eAlice se assustam ao ver que
Waguinho está entre os assaltantes. Marcos descobre que
Jesse Júnior perdeu mais da metade dos seguidores. Lulu e
Antônio vão à casa de Paloma e são rendidos pelos bandidos.
Topíssima

19h50. Record: Pedro (foto) diz que seu filho deve parar de
investigar o caso e eles discutem. Edison tenta se desculpar,
mas Rafael lhe acerta um soco. Beatriz pede os relatórios das
últimas compras do laboratório e Paulo Roberto fica tenso.
As aventuras de Poliana

20h50.SBT:Após a briga com Jerry,Guilherme chega em casa
ferido e seus pais ficam preocupados. Jeff ajudaVini a estudar.
Poliana (foto) tem um sonho com sua meia-irmã Estela.Mário
vira a madrugada jogando Vetherna. Mirela viaja para o sítio.
A Dona do Pedaço

21h21. Globo: Jô tenta despistar Téo em relação a
Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de
Régis (foto). Otávio decide voltar para casa. Sabrina
afirma a Sávio que reconquistará Otávio.

cena quente

Mãe e filha cara a cara?
Globo / Estevam Avellar

LLEm “A Dona do Pedaço”, Maria da Paz (Juliana Paes) vai sofrer um
assalto e será acolhida por ninguém menos que Joana (Bruna Hamú), suposta filha da boleira, que teria sido trocada na maternidade
no passado. Dois moleques roubam a bolsa da empresária e jogam
seu carrinho de bolo no chão. Desesperada, Maria da Paz começa a
gritar, mas os pedestres se mostram indiferentes ao seu sofrimento.
É, então, que Joana se aproxima. “Cê tá bem?”, questiona. “Eles
levaram o dinheiro do dia. Agradeço muito a ajuda que me deu”.

Ariadna revelou ter feito programa com Théo, após ele criticar livros com ilustração de beijo gay

Quebra-pau
na rede social
Ariadna diz que fez programa com Théo Becker

A

ex-BBB Ariadna Arantes
e o ator Théo Becker protagonizaram a maior polêmica nas redes sociais, na noite
de terça-feira. É que a primeira
participante transgênero do reality show da Globo afirmou que
teria tido um ‘trelelê’ com o bonitão no passado. A revelação
veio após Théo criticar pessoas
que consomem livros com ilustração de beijo gay, como os que
o prefeito Marcelo Crivella mandou recolher na Bienal do Livro.
“Serão garotos de programa e
prostitutas”, disse ele na web.
Ao saber disso,Ariadna correu
para o Instagram,onde ironizou a
declaração do ex-peão.“Coisa engraçada Théo falar uma coisa des-

sa na mídia. E, no entanto, vivia se
esfregando com a Patrícia Araújo
(atriz transexual), que coisa, né?
Inclusive,me pagou,você lembra?
Há anos atrás,antes do Big Brother,
na Barra da Tijuca...Vamos deixar
de hipocrisia.O mundo está cheio
de prostitutas, porque tem gente
como você que paga”, afirmou
Ariadna, na rede social.
Indignado com as declarações da ex-BBB, Becker se defendeu. “Ataque pesado, que
me relacionei com uma prostituta trans quando era novo. Um
absurdo o que foram capazes de
inventar a meu respeito. (Ela)
Sonhou e vai ter que provar”, começou ele, na legenda publicada no Instagram. No entanto, ele

confessou que já pagou por profissionais do sexo. “Conto nos
dedos as vezes que me senti só e,
infelizmente, procurei companhia de mulheres profissionais”,
escreveu ele, que ainda postou
uma foto comparando seu caso
ao do jogador Neymar, que foi
acusado por Najila de estupro,
mas acabou absolvido.
E o babado não parou por
aí. Após a postagem de Théo,
Ariadna compartilhou diversos
Stories contando o local onde
tudo aconteceu, reforçando que
já havia feito a transição de gênero na época do envolvimento dos dois e que o intuito dela com a revelação era fazer “as
máscaras caírem”.

