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TELEVISÃO
LLENTREVISTA AO ‘FANTÁSTICO’

‘Eu chorei muito’
Xuxa fala sobre comentários machistas e assédio

A

apresentadora Xuxa
Meneghel, de 57 anos,
falou sobre os comentários machistas que já escutou,
principalmente na década de
80, em entrevista ao Fantástico,
da Globo, no domingo.
“Quando eu comecei a trabalhar, me viam assim: se eu
sou loura, se eu sou modelo,
eu sou uma prostituta. Isso era
uma coisa muito natural naquela época”, contou Xuxa.
No entanto, a apresentadora
afirmou não ter cedido aos assédios para se manter na carreira.
“Se eu tivesse cedido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, mas
eu chorei muito pelo fato de eu ter
visto isso muitas vezes”, disse ela,
após ser questionada pela jornalista Renata Ceribelli sobre o maior
preconceito que já viveu.
Xuxa também comentou sobre
piadas sexistas e racistas que escutava na época em que namorava
o jogador Pelé.“Tinha uma piada
que falava:‘Qual a diferença entre
a Xuxa e o chuchu? Que a Xuxa era
comida de preto rico e o chuchu

era comida de preto pobre’.As pessoas vinham me falar isso rindo e
eu não respondia nada”, lembrou.
No bate-papo com Renata, a
apresentadora conversou sobre a
relação tóxica com a ex-empresária Marlene Mattos e rebateu críticas sobre o livro Maya: Bebê Arco-Íris.A obra gerou comentários

DIVULGAÇÃO

‘ME VIAM ASSIM:
SE EU SOU
LOURA, MODELO,
SOU UMA
PROSTITUTA’
negativos entre os conservadores
devido ao conteúdo, pois conta
a história de um anjo que decide
nascer em uma família composta por um casal lésbico. “Eu vi o
quanto elas desejaram ser mães”,
explicou Xuxa, que quis compartilhar a história no livro. “Deus é
amor, não tem preconceito. Isso
é coisa do homem, não de Deus.” Xuxa rebateu críticas a livro
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Dóris
acolhe K1 (foto), a
orienta a falar com
sua mãe e reunir
provas contra Roger.
Edgar pede para conversar com os
líderes da greve de alunos. Lica, Clara,
MB, Felipe e Samantha não cedem a
Malu e Edgar. Jota flerta com Ellen.
Marta e Luís confrontam Edgar e Malu sobre o novo sistema.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Amaralina conta para Duque que
fundou o fã-clube de
Cristal. Dom Rafael
(foto) é aconselhado pelo padre a
pedir perdão às pessoas para quem
fez mal. Lindaura convence Samuel a
não denunciar Dionísio. Dom Rafael
resolve pagar o que deve a Duque pela antiga sociedade dos dois.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo:Agilson e Leozinho conversam sobre Aparício. Penélope chora e
Henrique a conforta.
Giovanni conta para Shirlei que encontrou a agenda de Camila e ela flagra o rapaz. Henrique beija Penélope,
que o agride. Fedora (foto) afirma que
precisa se casar. Fedora desaprova o
vestido de casamento.

AMOR SEM IGUAL

20h30. Record: Leandro (foto)
avisa à Poderosa que
conseguiu marcar o
encontro dela com
Ramiro. O gerente do hotel faz o retrato falado de Bernardo. O capanga
de Tobias chantageia Ramiro. Peppe
é incentivado pelos amigos. Poderosa
chora ao se lembrar dos momentos
com a sua mãe.
CHIQUITITAS

20h30. SBT: Eduarda e Shirley chegam
cansadas após andarem pelo bairro vendendo as bolsas. Armando vai à sala de José Ricardo e
lhe entrega uma pasta. Chico chega
para o encontro com a Eterna Apaixonada sem saber que é Ernestina. Carol
(foto) não entende a acusação de Armando e o questiona.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Caio (foto)
consegue revogar a
medida protetiva de
Cibele. Joyce lamenta com Irene ter se apegado ao filho
de Ritinha. Simone questiona Silvana sobre sua viagem para São Paulo.
Abel implora que Jeiza não aceite
o convite de Ritinha. Ivana fica perturbada com os comentários de Ruy.

