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A estudante de jornalismo 
Ana Paula recebeu 89,85% dos 
votos no paredão realizado on-
tem e foi a terceira participante 
a ser eliminada no “Big Brother 
Brasil 18” (Globo/
TV Liberal). A ca-
tarinense deixou a 
casa após perder a 
disputa para família Lima 
(Ayrton e a filha Ana Cla-
ra) e Paula, ambos se man-
têm na busca pelo prêmio de R$ 
1,5 milhão. A dupla carioca rece-
beu 7,19% dos votos, enquanto 
a empresária teve apenas 2,96% 
da rejeição popular.

Esta foi a segunda berlinda 
tripla da edição, que até o mo-
mento só teve mulheres como 
eliminadas. Este paredão tam-
bém ficou marcado pelo recor-

de de rejeição em um paredão 
triplo na história do “BBB”. Des-
bancando os números de Elis, 
do “BBB17”, que recebeu 80,3% 
dos votos. Ana Paula teve o sexto 

maior índice de rejei-
ção da história do 
“BBB”.

“Todo mundo já 
foi rejeitado nessa vida. 
No trabalho, na escola. 
E a gente nunca esquece, 

machuca pra sempre. O jeito 
que a gente reage determina 
como a gente é. Duas pessoas 
ali dentro da casa passaram 
por isso: Ana Paula e Ayrton. 
Tem gente que chora, perde o 
rumo, gente que come na pa-
nela errada. Então vamos com 
ternura”, declarou Tiago Leifert, 
preparando o público para a alta 

rejeição recebida pela sister.
Ana Paula chorou muito com 

o resultado, mas foi elogiada pelo 
apresentador em sua saída do 
programa. “Esse é um jogo di-
fícil. Eu só queria desejar a você 
toda a sorte do mundo. Esquece 
tudo o que aconteceu e aproveita 
a sua vida”, disse o apresentador, 
consolando a sister. “Brasil, es-
pero que vocês ainda me vejam 
muito. Peço perdão pelas coisas 
que falei. Não consegui digerir o 
que aconteceu, mas espero que 
vocês me entendam de alguma 
forma”, respondeu a estudante.

A indicação de Ana Paula ao 
paredão foi uma surpresa para 
ela. A sister acreditava contro-
lar os votos da casa e tentou ar-
quitetar sete nomeações para 
Mahmoud. Mas o resultado foi 

o oposto: o sexólogo terminou 
com seis votos da casa, contra 
sete da estudante. Revoltada, ela 
acusou Kaysar de traição e xin-
gou o brother durante o progra-
ma ao vivo. O sírio era inocente 
e não entendeu a revolta, o voto 
decisivo para sua ida para ber-
linda veio de Breno. 

Ana Paula é eliminada do “BBB”
COM 89,85% DOS VOTOS, ESTUDANTE DE JORNALISMO É A TERCEIRA A SAIR DA CASA NESTA EDIÇÃO
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disputa para família Lima 
(Ayrton e a filha Ana Cla-

foi rejeitado nessa vida. 
No trabalho, na escola. 

  Ana Paula: recorde de rejeição
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