
Apostar no eliminado do Paredão BBB de
07/02

A terceira eliminação BBB de 2023 promete ser excelente
para apostadores. Neste guia te ensinamos como lucrar com
o reality.
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Um assunto sempre toma conta das conversas no início da semana: o Paredão do BBB, e

consequemente a eliminação BBB 23. Se você está ligado no reality show e costuma acertar

quem sai da casa, deveria considerar a possibilidade de fazer apostas no paredão.

Neste guia, iremos explicar passo a passo como fazer um bet no resultado do paredão dessa

semana. Na disputa entre Cezar Black, Gabriel Santana e Tina, quem irá deixar a casa mais vigiada

do Brasil?

Melhores plataformas para apostar no BBB 23

Bem, o primeiro passo para apostar no BBB 23 é escolher uma entre tantas casas de apostas

online. Para facilitar o seu trabalho, iremos apresentar os serviços de cinco plataformas confiáveis
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e seguras neste guia.

Fazendo as suas bets em atrações de entretenimento na bet365, Betano, Betway, KTO e

Sportingbet, você terá diversão com tranquilidade - tudo o que mais almejamos quando

pensamos em fazer bets.

�.  bet365: site tradicional, com ótimos serviços prestados em apostas esportivas e no

BBB

�.  Betano: conhecida pela suas campanhas de publicidade, a Betano oferece boas

odds e credibilidade para apostas no BBB

�.  Betway: a Betway é uma marca consolidada no exterior e tem prestado ótimos

serviços para quem busca fazer apostas no BBB

�. KTO: com um ótimo site, a KTO também dedica atenção especial aos jogadores que

fazem apostas no BBB

�.  Sportingbet: conhecida pela ótima seção de apostas em entretenimento, a

Sportingbet sabe entregar o melhor serviço em apostas BBB

1. bet365

Apostar em BBB na bet365 é uma opção extremamente segura e recomendável para quem deseja

está começando no mundo das bets.

O site é bastante seguro e fácil de usar. Pela qualidade dos serviços prestados pelo site nos

últimos anos, podemos dizer que você não terá problemas com saques e depósitos na

plataforma.

Vantagens:

Site com layout agradável e fácil de usar

Plataforma mais popular do mercado - e tida como uma das mais confiáveis

Possibilidade de fazer apostas BBB no celular, seja no app para Android ou para iOS

Oferece mercados futuros no vencedor do reality show

Valor mínimo de depósito na bet365 é de R$ 30

2. Betano

As apostas no paredão do BBB na Betano são recheadas por boas odds. Quem deseja ter uma

boa margem de lucro com as bets precisa sempre consultar o site.

https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9RMtksyNLNNMdZPMU4x1TQwNjHUtLYyTddOMjCzTDI0MTBITLe0Z8lLLizNKkxgMAQEAAP__bblpj1WpLJSP9DPBYv5TPPI6WCf9CRSzHvBCqA
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9ZOSUkzNUg3NdVMtjcx0TQwMLXQtTMyNdE1MzU2N0gxNktIMzOwZ8lLLizNKkxgMAQEAAP__1ZPlRsqQ-QfqiP2gS8EGYQ0s0dwKNNG_LE5rHA
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9S3SEg0MDY1MdI2S04x1TUwNUnUTTRJTdE2NDQySklINDZMtjOwZ8lLLizNKkxgMAQEAAP__x0A8OLIwinAA_orRJ3ynq9NmJnYlfU4jvFDXhA
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9ZNNLdJSjc0MdY3MDBN1TQzMDHUT0wzTdM1N0gwMLIxTks0TLe0Z8lLLizNKkxgMAQEAAP__iWnJe6-M6vcIv2Wfe-wao46wUiiLNXtaaRU_bw
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9U2SDRPTki0MdVNMjCx1TZLMTHQTDZMsdM1NU5MsTCyMLBPNLewZ8lLLizNKkxgMAQEAAP__7iBMr04L1vpAJQs8kzBY7Hy1ZHPtH0BkfJrFvg
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9RMtksyNLNNMdZPMU4x1TQwNjHUtLYyTddOMjCzTDI0MTBITLe0Z8lLLizNKkxiMAAEAAP__NhUpWYmuqtVi8XYn9yME1eN60JcJEDhLO4xLvg
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9ZOSUkzNUg3NdVMtjcx0TQwMLXQtTMyNdE1MzU2N0gxNktIMzOwZ8lLLizNKkxiMAAEAAP__-GqL0JN58B0NZ-vI-tpwFEFKIdiDTmS81bFBNA


Além disso, a plataforma é uma das mais seguras do mercado - e uma das que menos complicam

a vida do apostador em relação a saques e depósitos.

Vantagens:

O valor mínimo de primeiro depósito na Betano é R$ 30

Segurança para fazer depósitos e, principalmente, saques

Muito bom app para Android

Odds atraentes para o paredão do BBB

 

3. Betway

Com credibilidade internacional, quem procurar o BBB na Betway não vai se decepcionar. Caso

você decida investir o seu dinheiro no resultado do paredão do reality show, perceberá o capricho

que a marca dedica ao programa.

A plataforma oferece, além de bets nas votações semanais de eliminação, apostas futuras no

vencedor final do programa da TV Globo.

Vantagens

Credibilidade internacional em apostas esportivas e no entretenimento

Bons aplicativos para Android e iOS

Bom site, com layout agradável e menus bem organizados

4. KTO

As apostas em BBB na KTO também são sinônimo de um ótimo tratamento. A plataforma tem um

layout muito amigável, fazendo com que os novos jogadores encontrem rapidamente os

mercados no reality show.

Além disso, a casa conta com ótimo suporte - um recurso essencial para quem quer se divertir

usando o próprio dinheiro, como é o nosso caso.

Vantagens

Site bonito e fácil de navegar

Odds muito interessantes para quem aposta em BBB

Suporte oferecido pela casa é muito bom e resolve problemas rapidamente

https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9S3SEg0MDY1MdI2S04x1TUwNUnUTTRJTdE2NDQySklINDZMtjOwZ8lLLizNKkxiMAAEAAP__Ly08CCjGAIPZExWdPfhRe7HaRe1WJvjXXYLiKw
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9ZNNLdJSjc0MdY3MDBN1TQzMDHUT0wzTdM1N0gwMLIxTks0TLe0Z8lLLizNKkxiMAAEAAP__Fr2IHz4w-uthEJ8V3qkTjT6WBqPrM84EJp0mLA


5. Sportingbet

Quem faz apostas no BBB na Sportingbet encontra o melhor catálogo possível de mercados. A

casa vai muito além do básico e oferece diversas opções de bets para os seus jogadores.

É possível, por exemplo, arriscar palpites sobre muitos pormenores do reality show. Acredita que

sabe qual será a porcentagem de eliminação do próximo paredão? É possível fazer uma aposta

no número no site!

Vantagens

Muitas opções de mercado para apostar no BBB

Odds bem atraentes na comparação com os rivais

Valor mínimo de depósito na Sportingbet: apenas R$ 20

Site é conhecido pelo ótimo serviço em apostas em entretenimento

Conta com aplicativos para Android e iOS

Como apostar no BBB 23?

Apostar no BBB 23 exige que você faça uma conta em uma casa de apostas confiável. Para isso,

não tem segredo. O cadastro nos principais simples é muito simples e não exige mais de alguns

minutos.

Para que você não se perca no processo, nós iremos mostrar o passo a passo em uma das casas

indicadas neste guia - a KTO.

Acesse o site da marca. Perceba, na home, a presença de um botão verde com o

nome “registrar” no topo direito da página. Clique nele!

Para fazer o seu login, a casa irá pedir o seu e-mail. Você também precisará criar uma

senha e confirmá-la

Após enviar esses dados, a casa irá pedir mais informações pessoais, como nome,

sobrenome, data de nascimento e número de telefone

Em uma terceira etapa, será necessário revelar seu endereço, CPF e também

preencher o código do bônus de boas-vindas, caso exista

Pronto! A sua conta estará feita! Após o primeiro depósito, você estará liberado para

apostar no BBB

Paredão do dia 7/2/2023: Cezar, Gabriel Santana e Tina

https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9U2SDRPTki0MdVNMjCx1TZLMTHQTDZMsdM1NU5MsTCyMLBPNLewZ8lLLizNKkxiMAAEAAP__-VkIuytCB_DXOp9JOHiKCppZm-zmDrSA_KIZZA


O terceiro paredão do BBB 23 será formado por Cezar Black, recém-salvo de uma votação do

público, e dois estreantes na berlinda: Gabriel Santana e Tina. Relembre como eles foram parar na

disputa.

Cezar Black

Mesmo tendo acabado de sair de um paredão, o enfermeiro voltou para a berlinda com uma

massiva votação da casa. Cezar Black recebeu nove votos no confessionário.

Gabriel Santana

O ator foi parar no paredão por causa do Big Phone. Quando ele tocou pela primeira vez na

temporada, Tina atendeu e indicou Gabriel Santana e Domitila Barros para o paredão. Domitila, no

entanto, foi salva por Paula, que comprou o poder coringa.

Tina

Tina, por sua vez, foi direto para o paredão após ser indicada pelo líder Gustavo. "É por afinidade,

gosto e converso com todo mundo. Ela é a pessoa que converso menos", justificou o cowboy.

Quem deve sair no paredão de Cezar Black, Gabriel Santana e
Tina?

Tina aparece como grande favorita para a eliminação. Pelo menos de acordo com as projeções

de segunda-feira (6),

O paredão não deve render muitas surpresas, o que é ótimo para os apostadores, que conseguem

prever - e lucrar com o resultado.

Se você quiser arriscar um pouco mais, numa surpresa, Cezar Black tem boas cotações. Já Gabriel

Santana tem pouquíssimas chances de deixar a casa.

Outras matérias para você:

 https://newsdirect.com/news/como-apostar-no-bbb-2840283 

 https://newsdirect.com/news/apostar-no-mundial-de-clubes-2388492 

 https://newsdirect.com/news/apostas-no-campeonato-paulista-2023-1798374 

FAQ - As pessoas também perguntam:

Quem está no paredão do BBB?

O paredão de 7 de fevereiro do Big Brother Brasil 2023, o terceiro dessa edição, reúne os seguintes

participantes: Cezar Black, Gabriel Santana e Tina Calamba.

Quem foi primeiro eliminado do BBB 23?

https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9Y3T0tKSTZPMdY1NjAx0TcwMTHUtU4xMdNNSDSwNkpMtTRINLO0Z8lLLizNKkwABAAD__wKxv3nAqyYg_kbfCWIseuOEqrJnj9izYYHbliwQ
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9ZNNE00MTVPTdC0TTSx1TcyMTHQtEy3NdVNMk00MklJSklNTzOwZ8lLLizNKkwABAAD__wqTrsy6fA0cnek8F6jKx9cA0ktN-1onbg3x0P_w
https://u.newsdirect.com/2v2i7Gx2kUfTLEvN920b2DoySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9VMsLc0tTFNTdC2Mks11TVJSknUtjZKNdZMtk1NSEhNNLM1S0-wZ8lLLizNKkwABAAD__wBd4H6HH2diacRIkf7fMFATJBMk0T9eAm4VWqxQ


Marília Miranda, a “Cabrita”, foi a primeira eliminada do BBB 23. Sua saída aconteceu após um

paredão com Fred Nicácio, onde a maquiadora recebeu 52,70% dos votos para ser eliminada.

Quem foi o 2 eliminado do BBB 23?

Gabriel Fop foi o segundo eliminado do BBB 23. Em um paredão contra Fred Nicácio e Cezar

Black, o modelo, integrante da Pipoca, recebeu 53,23% dos votos para sair da casa.

Quem o Cristian imunizou?

Cristian imunizou Key Alves. Anjo da semana, Cristiam optou por proteger a jogadora de vôlei.

Qual site para apostar no BBB?

Os melhores sites para apostar no BBB 23 são:

Bet365

Betano

Betway

KTO

Sportingbet

Aqui nesta página você encontrará bônus e um guia para as apostas do Big Brother.
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