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RIO - ‘Um pouco de machismo faz bem, porque senão vira muita bagunça’.
O comentário de Bruno Gissoni, em entrevista à Revista da TV, gerou
polêmica nas redes sociais. No ar em “Em família”, como André, o
namorado de Luiza (Bruna Marquezine), o ator afirmou que, na vida real,
não aceitaria algumas das situações vividas por seu personagem.

— Essa história de beijinho na boca do amigo não rola. Cria uma situação
com o casal e até com o amigo — analisa ele, referindo-se à situação em

Comentário sobre machismo de
Bruno Gissoni gera polêmica nas
redes sociais

‘Um pouco de machismo faz bem, porque senão vira muita bagunça’,
disse ele

Em questão de relacionamento, o ator de ‘Em família’ conta que não
aceitaria que sua namorada tivesse o mesmo comportamento de Luiza
(Bruna Marquezine) na trama das 21h
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Bruno Gissoni, o André de “ Em  fam ília”  ( Mônica Imbuzeiro )

Setor de serviços perde
ritmo em 2013 e receita
cresce 8,5%, segundo o
IBGE

Em 2012, alta havia sido de 10%. Avanço em
dezembro foi de 8,4%. Serviços prestados às
famílias tiveram desaceleração

Dupla acusada de lançar rojão tem
agora dois advogados

Criminalista diz que se houver discordância
entre os clientes as defesas vão se separar

O dever de um jornal — II
O GLOBO não tem interesses partidários,
preocupa-se na cobertura sobre a morte do

Tw eet 46 85 COMENTAR456Recomendar

notícias esportes entret. vídeos

CAPA PAÍS RIO CARNAVAL ECONOMIA MUNDO TECNOLOGIA CULTURA ESPORTES MAIS +

http://oglobo.globo.com/principios-editoriais
https://www.oglobodigital.com.br/
http://oglobo.globo.com/mobile
http://oglobo.globo.com/kindle
http://oglobo.globo.com/edicoes-digitais
http://www.ogloboebooks.com.br/
http://oglobo.globo.com/ultimas-noticias/
https://meuperfil.globo.com/
https://login.globo.com/logout?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fcomentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071%3Fservice%3Dlogout%26cache%3Dfalse%26retorno%3Dhttp%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fcomentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071
http://oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://acervo.oglobo.globo.com/
http://ela.oglobo.globo.com/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://rioshow.oglobo.globo.com/aspx/geral/home_principal.aspx
http://extra.globo.com/
http://classificadosdorio.globo.com/
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/cultura/revistadatv/materia/L38/L38/2005849008/Top/ocg/privalia_130401_globo_supb_ros/banoglobosupermorenarosa-14.02.html/7353424538314a64695455414334784a
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/cultura/revistadatv/materia/L38/1095374168/Top1/ocg/privalia_130401_globo_mini_ros/banoglobominibulova_140219.html/7353424538314a64695455414334784a
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sete-curiosidades-sobre-carmo-dalla-vecchia-11640949
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/obama-pede-copias-adiantadas-de-game-of-thrones-11640279
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/comentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071?service=print
http://twitter.com/revista_da_tv
http://oglobo.globo.com/rio/dupla-acusada-de-lancar-rojao-em-protesto-tem-agora-dois-advogados-11646194
http://oglobo.globo.com/economia/setor-de-servicos-perde-ritmo-em-2013-avanca-85-revela-ibge-11647414
http://oglobo.globo.com/economia/setor-de-servicos-perde-ritmo-em-2013-avanca-85-revela-ibge-11647414
http://oglobo.globo.com/rio/dupla-acusada-de-lancar-rojao-em-protesto-tem-agora-dois-advogados-11646194
http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-jornal-ii-11645522
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fcomentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071&related=Revista_da_TV&text=Coment%C3%A1rio%20sobre%20machismo%20de%20Bruno%20Gissoni%20gera%20pol%C3%AAmica%20nas%20redes%20sociais%20-%20Jornal%20O%20Globo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fcomentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071&via=JornalOGlobo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fcomentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071
http://m.globo.com/
http://m.g1.globo.com/
http://m.globoesporte.globo.com/
http://m.etc.globo.com/
http://video.globo.com/
http://oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/pais/
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2014/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/mundo/
http://oglobo.globo.com/tecnologia/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://oglobo.globo.com/esportes/
https://twitter.com/JornalOGlobo
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/1/113270828675757563720/posts


19/2/2014 Comentário sobre machismo de Bruno Gissoni gera polêmica nas redes sociais - Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/comentario-sobre-machismo-de-bruno-gissoni-gera-polemica-nas-redes-sociais-11632071 2/4

1 Para evitar Bolsonaro, PT
fica com a Comissão de
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Câmara
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3
Miss é baleada durante
protestos na Venezuela
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que Luiza dá um selinho em Murilo (Sasha Bali) durante a viagem do grupo
à Áustria. — Sou mais conservador quando se trata de relacionamento.

Nas redes sociais, a declaração de Gissoni caiu como uma bomba.

“Primeiro o Caio Castro, agora esse aí que não sei nem de onde vem!! Tá
dificil homem inteligente na TV!”, reclamou Danielle Santos

“Ele é um idiota que aparece todo dia em rede nacional e fala que um pouco
de machismo faz bem”, completou @helenapalm

“Na verdade, ele não sabe se expressar. É meio tapadinho”, escreveu
@tamarutaco

Já @anopheles_andre disse “vomitando em 3, 2, 1...”

A internauta Babi Vanzela defendeu o ator na internet: “O menino
claramente usou a palavra machista querendo dizer conservador. Menos
ódio no coração, Brasil”

Gabriela Bernadi disse: “Essa história de beijinho na boca de amigo não
rola. Entenda antes de criticá-lo”.

Na vida real, Bruno é namorado da atriz Yanna Lavigne, a Fátima de “Além
do horizonte” há cerca de um ano. Ele conta que odeia as famosas DRs
(abreviação para “discutir o relacionamento”) e que seu jeitão tranquilo e
calado às vezes incomoda a moça.

— As pessoas mais próximas reclamam por eu ser tão tranquilo. A coisa
que mais odeio é briga e discussão, ainda mais por coisas pequenas. Então,
quando algo me incomoda, eu não falo. Yanna tem reclamado por eu não
reclamar. Não curto DR nem um pouco, acho um saco — avisa o ator
contando que só fica irritado quando perde a confiança em alguém. — Eu
dou total confiança para a pessoa, mas quando ela se quebra, é impossível
recuperar. É um problema meu porque, afinal, todo mundo merece uma
segunda chance.
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Rodolfo D Dias

há 6 horas

19/02/14 - 05:28

uai, feminismo e lesbianismo são bonitos? outros não podem opinar? que raio de democracia é esta?
merdocracia? são tão poderosas que GLS virou LBGT, o G perdeu vez perante o L. O alto comando
sapatônico faz o que quer e ninguém pode falar nada?

Bruna Silveira

há 10 horas

19/02/14 - 01:07

Hipocrisia a gente vê no Brasil. Porque claro, é super normal e legal, sua namorada beijar o melhor
amigo. Todo brasileiro faz, todo brasileiro curte, aprova e acha normal, não é mesmo? Será que toda
vez que alguém disser algo que acha vai ter que fazer um desenho ilustrativo explicando o que disse?
Ué, ele não acha normal, não gostaria de ver a namorada na vida real, fazer o que a namorada da
Ficção faz. Isso é errado? Mania que o brasileiro tem de apontar algo e não fazer diferente!!
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