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Alberto Caubói se defende
Mais polêmico participante do
“Big Brother”, ele diz que as edições
feitas pela Globo foram responsáveis
por sua imagem de mau-caráter

RODRIGO  PRADO

Considerado o malvado da
sétima edição do “Big
Brother Brasil”, Alberto
Pimentel Baptista, o Cau-
bói, culpa as edições do

reallity show como as responsá-
veis pela “queimação de filme”
da sua imagem aqui fora, entre
o público.

Em entrevista por telefone ao
AT2, Alberto – sempre muito sim-
pático e atencioso – disse que a
produção do reallity show pre-
feriu dar ênfase às coisas ruins
que ele fazia lá dentro. 

“A Bruna, por exemplo, era
mostrada como uma comilona.
Mas, na verdade, ela comia igual
a todo mundo”.

Obrigado a ouvir algumas pia-
dinhas desde que foi eliminado
do BBB, por conta dessa ima-

gem de vilão, Alberto garantiu
que isso não o incomoda. 

“Levo como uma coisa cômi-
ca”, explicou o Caubói, que já
está se valendo de sua polêmica
participação no reallity show.
Afinal, ele vem sendo sondado
para virar ator de teatro e TV e
também cantor.

Quanto ao namoro com a Bru-
na, também ex-participante do
BBB, não pensem que tudo está
acabado entre eles. Alberto fez
questão de frisar que a relação
deles está firme e forte, indo de
vento em popa. 

“Só não vamos morar juntos
porque as nossas famílias são tra-
dicionalistas e elas ficariam as-
sustadas com essa possibilida-
de (risos)”, ressaltou Caubói, fre-
qüentador assíduo das praias
de Guarapari.

ALBERTO CAUBÓI Ex-BBB

“Só mostraram o lado ruim”
AT2 – Você foi o grande vi-

lão do “Big Brother”?
Alberto “Caubói” – Assistin-

do às edições da emissora para
a TV aberta, sim, eu fui um
grande vilão. Sem dúvida, a ima-
gem que eu teria de mim seria
a mesma que a de várias pessoas:
a de um cara do mal. 

Mas as edições contribuíram
muito para isso. Eles passaram
as coisas ruins, e não as boas.

– Então o público tinha mo-
tivos para te achar um vilão?

– Pelo que foi mostrado na TV
aberta, sim. Fizeram comigo o
mesmo que fazem com os vi-
lões das novelas, ou seja, só mos-
traram o lado ruim. Então era
isso o que o público via.

– Acha que a produção do
BBB favoreceu alguém em es-
pecial?

– O programa quis se favore-
cer. Eles queriam mostrar uma
novela com mocinho e vilão.
Eu fui o vilão. A Bruna era mos-
trada como uma comilona, co-
mo uma Magali. Na verdade,
ela comia igual a todo mundo,
mas a imagem apresentada pe-
las edições era outra.

– Muita gente diz que há com-
binações entre a produção do
programa e os participantes,
sem que os telespectadores sai-
bam. Isso realmente acontece?

– Absolutamente, não. Con-

tato com a produção, só em ca-
so de necessidade mesmo.

– Sofreu alguma agressão de-
pois de deixar o BBB?

– Ouvi piadinhas. Para ser sin-
cero, a maioria das pessoas me
tratou muito bem. Uma mino-
ria fez piadinhas. Assim mesmo,
sempre acolhi essas piadinhas
pelo lado cômico.

– Ficou chateado com as coi-
sas que o Caçulinha (“Domin-
gão do Faustão”) disse duran-
te a sua participação no progra-
ma?

– Eu achei que fosse brinca-
deira, mas na rua as pessoas
disseram que ele foi mui-
to grosseiro. Mas depois
o Caçulinha veio me pe-
dir desculpas e disse
que era brincadeira.

– Houve um boa-
to de que o pessoal
da sua cidade,
Manhuaçu (MG),
estava revoltado
com você. É ver-
dade?

– Eles fica -
ram chateados
por causa de
um mal-en -
tendido. O
Bial per-
guntou pa-
ra a Bru-
na de

onde ela era. Depois me per-
guntou onde eu trabalhava. Res-
pondi: Belo Horizonte. O pes-
soal da minha cidade achou
que eu estava dizendo que era
nascido em BH. 

Mas não era nada daquilo.
Eu tenho o maior orgulho de
ser de Manhuaçu.

– A sua família criticou as suas
atitudes no BBB?

– Não, porque ficaram liga-
dos no que eu fazia 24 horas
por dia e sabiam que eu não era
um vilão. Mas eles passaram
por uns apertos. Quando eu saí
da casa, minha mãe me disse:
“Graças a Deus você saiu!”. 

Ela me contou que estava
difícil ficar respondendo às
críticas de que eu era um vi-
lão. Com a minha saída, as pes-
soas poderiam ver que isso não
era verdade.

– Entre os famosos, você tam-
bém era um vilão?

– A maioria me tratou mui-
to bem. Uns disseram que não
gostavam das minhas atitu-
des, mas que respeitavam
a minha forma de jogar. Dis-

seram que eu era muito
inteligente no jogo.

– Quem dos famo-
sos mostrou ser o seu
maior fã?

– Teve o Luiz Car-
los Tourinho, aque-
le do programa “-
Sob Nova Direção”.

Quando me viu,
ele pulou no

meu pes-
coço (ri-

sos). Aquele era um dos meus
maiores fãs. A gente conversou
pra caramba.

– E quem puxou a sua ore-
lha com força?

– A Fernanda Souza, que es-
tá na novela “O Profeta”. Ela
me disse que eu fui muito vi-
lão. Mas nós conversamos mui-
to e ela falou que sabia que eu
estava num jogo e me entendia.

– Ficou amigo de algum ar-
tista conhecido?

– Ainda não, por falta de
tempo. Mas já troquei telefone
com alguns. Ah, tem o Wélder
Rodrigues, que faz o Jajá do “Zor-
ra Total”... A gente já combi-
nou de se encontrar para ir a al-
gum bar.

– E o namoro com a Bruna,
continua?

– Continua. Estamos juntos,
firmes e fortes, indo de vento em
popa. A gente está muito feliz.
Mais que nunca.

– Você costuma ir a Guara-
pari. Quando voltará lá?

– Quem é de Manhuaçu sem-
pre aterrissa no Espírito Santo
(risos). Eu tenho um cunhado
que tem apartamento na Praia
do Morro, em Guarapari, e sem-
pre vamos para aí. Adoro o Es-
pírito Santo. Até o meio do ano
quero ir aí. Estou sentindo fal-
ta das praias.

Alberto teve
que ouvir muitas
piadinhas e ainda

foi destratado num
programa de

televisão
ao vivo
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