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LOURIVAL RIBEIRO / SBT

‘Eu sou misógino’

LLSilvio Santos ironizou a crí-

tica de uma advogada que
o acusava de ser machista,
após ele colocar o dedo no
decote de Lívia Andrade
para dar uma espiadinha,
durante o Jogo dos Pontinhos, do último dia 8, no
Programa Silvio Santos. Na
atração que foi ao ar no domingo passado, o apresentador leu alguns trechos da
carta da profissional falando sobre ele. “’Essa postura de Silvio Santos é misógina’. Eu não sei o que quer
dizer misógina, mas é um
nome bonito. Eu sou misógino! Gostei”, disse Silvio.
Para quem não sabe, misógino é o homem que tem
ódio, aversão, raiva pelas
mulheres. O apresentador
continuou lendo as acusações: “’Ele presta um desserviço à sociedade ao dar
esse tipo de incentivo contra a luta pela igualdade da
mulher’”. Após o patrão ter-

minar de ler a carta, Lívia se
revoltou e defendeu Silvio
Santos. “Agora eu vou provocar mesmo, porque o corpo é meu e a roupa é minha,
eu faço o que eu quiser. Nós
temos direitos iguais, porque eu pego no seu peitinho
e você olhou o meu. Entrei
na brincadeira, e eu decido
quem pega e quem não pega nos meus peitos e você, Sisi, pode pegar nos meus peitos murchos. Porque o corpo
é meu, ele pode. E eu autorizo. Tá tudo bem. O corpo é
meu. No dia que ele fizer algo que me incomode, eu serei a primeira a reclamar para todos saberem”, disse ela.
Silvio continuou debochando das declarações da advogada. “Quero agradecer a
essa advogada porque há
tanto tempo venho tentando encantar essa moça (Lívia
Andrade), que desperta em
mim a juventude”, destacou
o dono do SBT.
Estevam Avellar / TV Globo

Norinha
aprovada
O romance entre Caio Castro e Grazi Massafera segue
firme e forte. É que a atriz já
conheceu a mãe de Caio, Dona Sandra. A informação é
da colunista Fábia Oliveira,
do Jornal O Dia. Segundo
a colunista, a mãe do ator
aprova a nova nora. Vale
lembrar que os dois passaram o fim de semana juntos em São Paulo.
LL

Babadinhos

Joel Santana vai se transformar em entrevistador. O canal do Joel será destaque na
PlayMix, uma plataforma multimídia, a partir do dia 22 de
outubro. O programa de Joel
terá um episódio por mês com
a apresentadora Adry Santos.
LL

Ivete Sangalo vai gravar uma música com o
ex-participante do The
Voice, Samuel Marques.
O convite surgiu no Salvador Fest, domingo.
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Noitada rende maior bafafá
Uma noitada na qual estavam Anitta e Pedro Scooby
deu o que falar no domingo. É que, de acordo com a
colunista Fábia Oliveira, os
dois, que estavam em camarotes diferentes, acabaram trocando beijos. Tudo
aconteceu quando o surfista ficou com uma amiga da
funkeira e rolou um beijo
triplo entre eles na cozinha
do local. Neste dia, a Poderosa estava acompanhada
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de Jojo Todynho. Ontem,
Scooby disse no Instagram
Stories que foi embora da
boate a pedido de Jojo. Revoltada, Jojo rebateu e falou do término do romance entre o surfista e Anitta.
“Começou desde o Criança Esperança. E você dizendo não. Até a hora que ela
falou no WhatsApp: ‘Não
quero mais, acabou’. Ela estava há três dias tentando”,
desabafou a funkeira.

