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Joga nas onze

Sophia Abrahão 
atua em ‘As Five’, 

grava participação 
em ‘Salve-se 

Quem Puder’ e 
ainda se dedica a 
podcast e a clube 

do livro. P. 4
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A extensão de cílios é um dos proce-
dimentos de beleza que está em 
alta. Uma verdadeira febre! Artistas 

e influenciadoras não vivem mais sem a 
técnica, que traz praticidade para o dia a dia 
de quem já gosta de acordar quase pronta. 
Com os cílios alongados, a maquiagem se 
torna mais fácil e rápida, mas para entrar na 
moda e embarcar nesta novidade é preciso 
tomar alguns cuidados.

A profissional da beleza e especialista em 
alongamento de cílios, Danny Cruz, explica 
que existem diversas técnicas para esse pro-
cedimento, mas é preciso atenção na hora de esco-
lher um profissional. Nem todos os procedimentos 
são saudáveis e alguns podem causar danos.

“Uma das técnicas mais usadas e seguras é a 
que utiliza Mink Sintético, um material de TBT. Ele 
é aplicado isolado a cada fio natural, respeitan-
do o ciclo de vida dos cílios, sem encostar na pele, 
preservando os fios naturais. É necessário pesqui-
sar e saber exatamente qual técnica está sendo 
usada, para não ter problemas no futuro. O tufo, 
aquele que já vem pronto e é vendido até em far-
mácias, não deve ser usado na extensão de cílios, 
só pode ser usado por pouco tempo e com colas 
que não agridem os olhos. Já atendi clientes com 
sérios danos na pálpebra por uso do tufo”, afirma 
a especialista, que há 10 anos atua no mercado e é 
referência em alongamento.

O resultado da técnica muda o olhar e pode 
deixar uma mulher ainda mais bonita e sensual. A 
extensão de cílios, feita de maneira correta, eleva a 
autoestima e melhora a filtragem natural e a lubri-
ficação dos olhos. 

ALONGAMENTO DE CÍLIOS 

Saiba todos os cuidados 

com essa técnica

D MULHER

FOTOS DIVULGAÇÃO 

 n J á  q u e  o  a s s u n to  é  r e a l ç a r  o 
olhar, Fernando Torquatto, grande 
beauty artist, também mandou 
seu recado e deixou uma dica mais 
que especial para nossas leitoras, 
que é o uso do delineador. “O deli-
neador é um recurso prático, pois é 
um traço só e com ele você não se 
excede com um olho muito esfu-
mado, que pode ficar inadequado 
para algumas situações. Um de-
lineador fino, eventualmente até 
colorido, dependendo do estilo da 
pessoa, acho que oferece um bom 
acabamento e ao mesmo tempo 
dá leveza. Acho que o delineador é 
o melhor recurso, tanto ele desde 
o início até o final, estilo gatinha 
ou ele só do meio até o final. O de-
lineador está sendo o produto que 
muitas mulheres estão buscando 
para usar nessa época. Muitas que 
até não sabiam usar estão bus-
cando informações e aprendendo 
a usar”, explica Torquatto.

DICAS E TRUQUES

BELEZA DA 

ALMA

Não coloque 
limites em 
seus sonhos, 
coloque fé! 

 n  O tufo (aquele cílio que já vem pron-
to) não deve ser usado no alongamen-
to. Ele é indicado para uso temporário, 
em maquiagens;

 n  Após fazer o alongamento, não pode 
molhar e nem esfregar a área por cerca 
de 24 horas;

 n  Higienize os cílios diariamente com 
xampu para bebês;

 n  Não utilize demaquilante oleoso ou 
bifásico na área dos olhos;

 n  Não utilize máscara para cílios ou 
curvex;

 n  Evite banhos muito quentes.

VAMOS CONFERIR 

AS DICAS DA 

ESPECIALISTA?
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N
o próximo dia 20, Evie e 
Elektra se apresentam 
no festival internacio-

nal ‘From Milan with Love: 
Next Gen’. Únicas represen-
tantes do Brasil no evento, 
a dupla, conhecida como 
VENVS (que se pronuncia 
VENUS), vai ter a oportu-
nidade de mostrar um pou-
co do seu MPB alternativo 
para o mundo.  

“O convite foi bem 
inusitado, na verda-
de. Nós nunca tivemos 
contato com eles antes 
e do nada recebemos o 
convite por e-mail. No 
primeiro momento, 
chegamos a achar que 
tinham enviado errado 
ou era algum fake, mas 
conforme fomos pesqui-
sando vimos que era tudo 
real”, brinca Elektra, que ao 
lado da parceira já soma bons 
números de acesso. No You-
tube, por exemplo, o clipe da 
música ‘Contando Os Dias’ 
já ultrapassa 1,6 milhão de 
visualizações.

Já se preparando para o 
show, elas dão detalhes de 
como será a apresentação. 
“Nós preparamos uma per-
formance em estúdio bem 
bonita, dando destaque para 
a banda que é inteira compos-
ta só por mulheres incríveis. 
Estamos tomando todos os 
cuidados por conta da pan-
demia, equipe reduzida e se-
guindo todos os protocolos”, 

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

ressalta Elektra, que promete 
uma interação especial com 
o público durante o evento.

“Nós vamos interagir du-
rante a live pelas redes so-
ciais. Nossos fãs ficaram su-
per empolgados com a novi-
dade também. Vai ser muito 
incrível representar o Brasil 
e mostrar um pouquinho da 
VENVS lá fora”. 

PARCERIA SEM FRONTEIRAS

Além da VENVS, Evie e Elek-
tra dividem outro tipo de 
relação. Namorando há três 
anos, elas esperaram dois 
anos para se aventurarem 
juntas na música. A parceria, 
segundo Elektra, tem rendi-
do bons frutos e pouco atrito. 
“Nós trabalhamos super bem 
juntas. Antes mesmo do duo, 
nós já fazíamos trabalhos 
juntas. Eu sou fotógrafa e fiz 
trabalhos da Evie como mo-
delo e influenciadora. Por ser 
um casal, a gente sabe mui-
to bem o que a outra gosta 
e não gosta, eu acredito que 
facilita bastante. Além de ser 
muito incrível as duas terem 
o mesmo sonho que é viver 
de música”, comemora.

Juntas, e com o mesmo 
sonho, as meninas expli-
cam um pouco do ritmo que 
as juntou. “Nós somos uma 
mistura meio louca do MPB 
que vem da Elektra com o 
pop alternativo que vem da 
Evie, VENVS acabou surgin-
do assim e tem sido muito 
bem aceita por todos, a gen-
te espera ter cada vez mais 
espaço”. 

Formado por 
um casal de 

mulheres, duo 
VENVS é o único 

representante 
brasileiro em 

festival de música 
italianopromissora

BRUNO TRINDADE

Parceria 
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N
ovela, série, podcast, 
clube do livro e mais 
um monte de ativida-

des têm tomado a rotina de 
Sophia Abrahão. Mesmo com 
a pandemia e o isolamento so-
cial, o que não faltaram foram 
projetos na carreira da atriz. 
Um dos exemplos é a partici-
pação na série ‘As Five’, spin 
off de ‘Malhação - Viva A Di-
ferença’, que acaba de estrear 
no Globoplay. 

Sophia, que faz uma in-
fluenciadora digital na trama, 
comemora a oportunidade 
de atuar em uma obra de Cao 
Hamburger e dá uns spoilers 
sobre sua personagem. “Nos-
sa! Foi uma surpresa muito 
gratificante! A minha perso-
nagem é a Dani Junqueira, 
uma blogueira que é capaz 
de tudo por um like! O meu 
par romântico é interpretado 
pelo Rafael Vitti, que se jogou 
na série e arrasou! Formamos 
um casal midiático que mos-
tra para seus seguidores um 
relacionamento dos sonhos, 
mas na realidade não é bem 
assim”, conta a atriz. 

PERSONAGEM QUERIDINHA

Outra produção da lista, essa 
ainda sem data para estrear, é 
‘Salve-se Quem Puder’. Sophia 
está gravando episódios da 
novela das 19h, interrompida 
no começo da pandemia, dan-
do lugar a uma sequência de 
reprises. Para a atriz, o papel 
já é um dos queridinhos da 
sua carreira. “Estou pulando 
de alegria! O Daniel Ortiz me 
deu um superpresente! Neste 
ano tão estranho, a Júlia tem 
sido um alento. Ela é diferen-
te de tudo o que já fiz. É uma 
personagem bem colorida. 
Tem o lado mais séria quan-

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

do está trabalhan-
do, mais doce quan-
do está em família 
e também tem uma 
tinta de humor que 
tem sido incrível in-
terpretar. Humor é 
uma das vertentes 
na atuação que sin-
to mais prazer em 
realizar! Sem dúvi-
das, Júlia já está no 
ranking das minhas 
personagens predile-
tas!”, revela. 

PROJETOS AUTORAIS

Fora o trabalho de 
atriz, Sophia também 
comanda um clube do 
livro e um podcast. A 
ideia do clube, por si-
nal, surgiu das dicas 
de leitura que a atriz 
dava nas redes sociais. 
“Percebi que meus se-
guidores se animavam 
para ler comigo. Foi aí 
que pensei: por que não 
criar um clube do livro para 
termos essa experiência lite-
rária juntos? E para minha 
extrema surpresa e felicidade, 
o projeto já começou imen-
so! Temos muitos inscritos e 
o clube literário rapidamen-
te se tornou um dos maiores 
do país!”, conta Sophia, que 
ainda destaca a importância 
social da iniciativa. 

“É um projeto sem fins lu-
crativos. Muitos me relatam 
inclusive que não tinham o 
hábito de ler, mas que o pro-
jeto despertou neles o inte-
resse pela literatura. Tenho 
a convicção de que a educa-
ção é o único caminho para o 
nosso desenvolvimento e me 
sinto extremamente grata a 
todos que embarcaram nes-
sa jornada comigo! A partir 
dessa ideia, surgiu o ‘Vamos 
Ler?’, que é um braço social 

Sophia Abrahão 

destaca iniciativa 

que doa livros para 

instituições e podcast 

com presença de 

famosos: “Quase uma 

terapia em grupo”

Tenho a convicção 
de que a educação 
é o único caminho 
para o nosso 
desenvolvimento”
SOPHIA ABRAÃO,
Atriz 
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Orgulhosa com FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Sophia Abrahão 
criou o clube 
do livro: “É um 
projeto sem fins 
lucrativos”

DILEMAS DO ISOLAMENTO

Além de todos os projetos, 
Sophia Abrahão revela os de-
safios que enfrentou na vida 
pessoal nos últimos meses. 
Casada com o também ator 
Sérgio Malheiros, a atriz ex-
plica que foi impossível con-
trolar a ansiedade no começo 
da pandemia. 

“Posso dizer que agora esta-
mos mais adaptados ao ‘novo 
normal’. O início foi bem di-
fícil, a ansiedade falou alto. 
Toda a nossa vida teve que ser 
reestruturada”, confessa, re-
velando um dos desafios en-
frentados pelo casal. 

“Apesar de o Sérgio e eu ser-
mos muito caseiros e estar-
mos muito acostumados com 
essa convivência, o que está 
rolando é diferente de tudo o 
que já passamos. No começo, 
a questão da divisão das tare-
fas foi um pouco desafiadora, 
mas mantivemos (mesmo a 
distância) nossa terapia de ca-
sal, e com essa ajuda conse-
guimos entrar nos eixos mais 
rápido (risos)! Antes, a prova 
de fogo dos casais era viajar 
junto. Com essa quarentena, o 
sarrafo subiu muito!”, brinca.

do projeto. Doamos milhares 
de livros para instituições que 
contemplam crianças e ado-
lescentes, e é surpreendente 
observar o poder transfor-
mador da leitura na vida de 
cada um. Os relatos que rece-
bo são muito emocionantes!”, 
se emociona a atriz. Para se 
inscrever no clube do livro, 
por sinal, é só acessar o site 
sophiaabrahao.com.br.

Já o podcast ‘PodChegar’ é, 
para a atriz, uma espécie de 
terapia em grupo. “É um dos 
projetos que mais me orgu-
lho. Estamos há mais de um 
ano no ar trazendo temas bem 
relevantes e necessários! Re-
cebemos participações mui-
to especiais como: Claudia 
Raia, Angélica, Padre Fábio 
de Melo, entre outros. Tem 
sido quase como uma tera-
pia em grupo, e o público tem 
nos dado o mesmo feedback. 
Nossos espectadores se emo-
cionam, riem, se identificam e 
também se transformam, as-
sim como nós. Ter um espaço 
para emitir minhas reais opi-
niões de um jeito leve e 100% 
honesto tem sido muito valio-
so para mim”, destaca.

os projetos 
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Ester é obrigada a levar Laurinha 
para a casa de Alberto. Lindaura 
aconselha a filha a procurar um 
advogado.

TERÇA
Ester se humilha e aceita voltar 
a morar na casa de Alberto para 
não ficar longe da filha.

QUARTA
Cassiano finge para Samuca que 
Alberto e ele são amigos. Ester 
afirma a Dionísio que não quer 
nada de sua família.

QUINTA
Cassiano discute com Alberto, 
que não esboça reação. Alberto 
presta queixa contra Cassiano. 
Amaralina se emociona.

SEXTA
Duque não consegue revelar a 
Amaralina que é seu avô. Es-
ter descobre que pode perder 
a ONG.

SÁBADO
Alberto avisa a Ester que ela terá 
que depor contra Cassiano. Ester 
tenta defender Cassiano.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Kátia pede perdão a K1 e afirma 
que chamou a polícia para pren-
der Roger. K2 provoca Tato.

TERÇA
K1 tenta convencer K2 a se afas-
tar de Tato. Maria Eduarda pede 
para conversar com Roney. 

QUARTA
Roney se desespera com a reve-

lação de Maria Eduarda. Saman-
tha admira Lica no palco. Fio e 
Clara se divertem.

QUINTA
Roney conta para Keyla sobre 
Gabriel. Lica insinua para Clara 
que está gostando de alguém.

SEXTA
Keyla incentiva Roney a se apro-
ximar mais de Gabriel.

17h45 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL

SEGUNDA
Donatella sente ciúmes de 
Poderosa. Bernardo se en-
tende com Leandro. Pode-
rosa promete para Fernanda 
que a hora de Bernardo está 
chegando. Fabiana avisa so-
bre a morte de Beto.

TERÇA
A mãe de Beto chega ao en-
terro. Fernanda fica surpresa. 
Leandro liga e ameaça Pode-
rosa. Ela apresenta a casa de 
Ramiro para Furacão. Fonse-
ca percebe a presença de um 
homem disfarçado.

QUARTA
Bernardo é encontrado por 
Fonseca, mas consegue fugir 
com a ajuda de alguém mis-
terioso. Poderosa apresenta 
Furacão à família. Bernardo 
liga para Leandro e avisa que 
quer descobrir que o salvou.

QUINTA
Ramiro diz que é bom ficar 
de olho em Miguel. Podero-
sa fica mexida com a visita 
de Miguel. Donatella se irri-
ta ao saber que seu avô vai 
trabalhar na Brás. Ramiro se 
recusa a atender Donatella.

SEXTA
Antônio fica mexido com a 
visita de Oxente. Poderosa 
encontra com Miguel no mer-
cadão. Leandro não deixa 
Fonseca entrar em sua casa. 
O advogado é algemado.

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Junior pergunta ao pai se ele 
confia em Cintia. José Ricardo 
estranha a pergunta do filho e 
diz confiar na namorada. Ernes-
tina e Chico saem juntos.

TERÇA
Carol briga com Fernando e diz 
que ele não deveria tê-la beijado 
e avisa que não irá mais partici-
par do projeto. Junior liga para a 
noiva e a encontra.

QUARTA
Cris se entristece por ter perdido 
o show de Tomás Ferraz, Rafa 
tenta consolar a amiga. Tati sen-
te a ausência de Cris, Mosca e 
Binho sentem a falta de Rafa.

QUINTA
Carol, Dani, Beto e Clarita es-
peram por alguma noticia de 
Leticia e Dr. Fernando aparece e 

pede para conversar com Caro-
lina, Beto defende a irmã, mas 
a moça conversa com o rapaz.

SEXTA
Cintia conversa com Arman-
do pelo computador. Tati e Vivi 
entram na sala e avisam Cintia 
que não querem ser adotadas. 
Irritada, a diretora tenta con-
vencê-las, mas não consegue.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Bibi desconfia do comporta-
mento de Yuri. Joyce garante a 
Zu que todos se decepcionarão 
com Ritinha.

TERÇA
Irene afirma a Mira que se ca-
sará com Eugênio. Joyce finge 
dormir quando o marido chega 
em casa.

QUARTA
Rubinho pede perdão a Bibi. Ci-
rilo comenta com Caio que Bibi 
se desentendeu com Rubinho. 
Cibele jura vingança contra Ruy.

QUINTA
Bibi volta para casa após incen-
diar o restaurante. Jeiza e Riti-
nha se desafiam dançando o 
carimbó.

SEXTA
Rubinho agradece Bibi por tê-lo 
protegido, sem que Caio perce-
ba. Caio vê Eugênio com Irene. 
Joyce se preocupa com Ivana. 
Eugênio afirma a Caio que está 
apaixonado por Irene.

SÁBADO
Ruy questiona Caio se Eugênio 
está tendo um caso. Caio afirma 
a Ruy que Cibele pode prejudicá
-lo. Bibi ajudará Rubinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Apolo revela a Adriana a arma-
ção de Giba, que tem seu contra-
to cancelado. Tancinha protege 
Carol de Afonso.

TERÇA
Teodora se revela para Rebeca 
e Aparício, que pede o divórcio. 
Felipe tenta falar com Shirlei.

QUARTA
Adriana se recusa a ajudar Beto. 
Giovanni garante a Bruna que 
contará a verdade para Camila. 

Tamara visita Penélope.

QUINTA
Leozinho acalma Fedora, que 
tem um pesadelo. Adônis disfar-
ça e não apresenta Guto a Nair.

SEXTA
Leozinho teme pela vida de Fe-
dora. Leozinho desmaia.

SÁBADO
Lucrécia e Fedora passam mal 
ao saber que deverão ir ao Insti-
tuto Médico Legal.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

FÁBIO ROCHA/GLOBO
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PASSATEMPOS
TORTO PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

SOLUÇÕES

SODOKU

INSTRUÇÕES: Devem-
se formar palavras em 
todas as direções, ligando 
as letras em sequência 
direta, sem cruzar, pular 
ou repetir letra (para que 
uma palavra tenha letra 
repetida é necessário que 
ela esteja duplicada no 
diagrama). Damos como 
exemplo uma palavra 
encontrada no diagrama. Só 
valem palavras de quatro 
letras ou mais. Na solução, 
há 30 formadas com este 
diagrama, mas se você 
formar outras, parabéns!

TORTO: 
agrura, água, 
amena, anta, 
ateu, aura, data, 
dote, farra, fato, 
fauno, fome, 
fuga, furar, garfo, 
garrafa, grua, 
guará, mate, 
mato, moda, 
moeda, mofar, 
nata, neura, 
nota, ruga, tema, 
tenda, tofu.

INSTRUÇÕES: Preencha os espaços com algarismos de 1 a 9, de modo 
que cada número apareça uma vez na linha. O mesmo em cada coluna. 
Nenhum número pode se repetir e todos de 1 a 9 se encontram presentes. 

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

 N Tenha cuidado para não 
deixar que atitudes agressi-
vas venham à tona. Procure 
esclarecer com o par qualquer 
dúvida. Aposte na prudência 
em suas ações, tome muito 
cuidado com suas atitudes.

 N A energia do dia é favorável 
para resolver uma pendência 
que está perturbando seus 
pensamentos. Cuidado para 
não se envolver em brigas. 
Empenhe-se mais no traba-
lho para alcançar os objetivos.

 N O dia traz uma energia de 
regeneração e transformação. 
O campo sentimental pode 
sofrer uma reviravolta, pres-
te bem atenção. É hora de dar 
a volta por cima na carreira, 
agarre as oportunidades.

 N A Lua promete mexer pro-
fundamente com os seus de-
sejos mais íntimos. Pense em 
quais coisas você quer deixar 
para trás e dê a volta por cima. 
Não se prenda às coisas do 
passado, siga em frente.

 N Procure manter suas emo-
ções sob controle para não 
explodir com as pessoas do 
seu convívio. Esclareça qual-
quer mal-entendido com 
sua cara-metade. Afaste a 
desconfiança.

 N Você deve se sentir mais sen-
sível e pode remoer assuntos 
do passado, evite se machu-
car. Use a energia de Vênus 
para melhorar os relaciona-
mentos com seus familiares e 
amigos queridos.

 N Na paixão, converse com o 
par e elimine as dúvidas que 
atrapalham seu relaciona-
mento. Já a carreira poderá 
pedir que você toma uma de-
cisão drástica, não fique em 
cima do muro.

 N Você vai iniciar o domingo 
com uma forte carga emocio-
nal, procure espairecer com 
pessoas queridas. Poderá sen-
tir necessidade de expressar 
seus sonhos eróticos, esquen-
te seu relacionamento!

 N A energia do dia pode trazer 
frustrações do passado, man-
tenha-as sob controle! Exa-
mine a sua forma de agir para 
não cometer os mesmos er-
ros. Mantenha-se unido com 
o parceiro, para relaxar.

 N Você estará mais sensível 
hoje e deve remoer assuntos 
que estavam escondidos de 
baixo do tapete. Melhore o 
diálogo com as pessoas que-
ridas. Evite brigas com paren-
tes e amigos próximos.

 N É hora de dar ouvido às 
transformações e modifica-
ções que você deseja implan-
tar na sua vida. Pode surgir 
oportunidade no trabalho. 
Bom dia para cuidar um pou-
co mais da sua saúde.

 N Você estará mais romântico 
e a intimidade será o ponto 
alto da relação a dois. Caso 
esteja só, inicie o domingo 
com uma atividade espiri-
tual. Uma paquera inespera-
da pode surgir.

21/3 A 20/4 23/9 A 22/10

21/4 A 20/5 23/10 A 21/11

21/5 A 20/6 22/11 A 21/12

23/7 A 22/8 21/1 A 19/2

21/6 A 22/7 22/12 A 20/1

23/8 A 22/9 20/2 A 20/3
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FlávioRicco
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BABU SANTANA VOLTA ÀS 
NOVELAS COMO POLICIAL 

D
epois da passagem marcante pelo ‘Big Brother Brasil 20’, o ator Babu 
Santana assinou contrato com a Globo e foi escalado para a segun-
da e última fase da novela das sete, ‘Salve-se Quem Puder’, prevista 

para voltar ao ar entre janeiro e fevereiro. Serão 53 capítulos restantes 
que estão sendo gravados desde agosto. Babu conseguiu um personagem 
de destaque, o Nanico.

Trata-se de um respeitado policial federal, convocado para proteger 
Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) 
depois que Ermelinda (Grace Gianoukas) e Zezinho (João Baldasserini) 
descumprem as regras do Programa de Proteção à Testemunha.

Além de fazer o tipo policial linha dura, Nanico vai arrasar corações 
na história. Sua presença na vizinhança chamará a atenção de Marlene 
(Mariana Armelini) e também de Ermelinda, que irão brigar por ele. 

Em tempo: Babu também estará no especial ‘Falas Negras’, com exibi-
ção no próximo dia 20. 

TIME TODO
  n Além de Babu Santana, gravam participação em 

‘Salve-se Quem Puder’ os atores Sophia Abrahão, 
Rodrigo Simas e Gabriela Moreyra. Gabriela, no 
caso, também pode ser vista na reprise de ‘Escrava 
Mãe’, na Record.

  n A dançarina, cantora e musa do Carnaval Lorena 
Improta é a convidada do programa ‘A Culpa é da 
Carlota’, próxima terça-feira, às 22h, no canal Come-
dy Central e no Amazon Prime. Contrariando as es-
tatísticas, ela conta como a quarentena fez bem para 
o seu relacionamento com o cantor Léo Santana. 

  n Jessé Scarpellini e Carla Diaz vivem Pedro e Ana, 
os protagonistas do curta ‘Baseado em Amores 
Reais’, já em cartaz na Globoplay, sob direção de 
Mess Santos e Rod Cauhi. O trabalho, formado por 
seis videoclipes, mostra a história de um casal apai-
xonado e real em situações do dia a dia.

  n As conversas so-
bre o ‘Game dos Clo-
nes’, apresentado por 
Sabrina Sato, envol-
veram apenas uma 
temporada com 10 
episódios — combina-
do entre Amazon, En-
demol Shine e Record. 
Na TV, o reality ocupa 
o 2º lugar de audiência 
nas noites de sexta. Em 
caso de uma segunda 
temporada, discutirão 
o assunto em janeiro.

  n A equipe do ‘Fofoca-
lizando’ que virou ‘Tri-
turando’, não parou 
durante a pandemia 
e ainda encarou uma 
série de confusões. En-
tendendo que apesar 
do formato, o pessoal 
também precisa dar 
uma respirada, o SBT 
autorizou uma parada 
de 20 dias, a partir do 
dia 24 de dezembro. 
Nas férias, entrará 
material gravado, que 
está sendo produzido.

  n Marcus Montenegro, empresário de grandes 
atores no Brasil e criador da campanha #euquero-
veterenosnatv, comemora o sucesso do livro ‘Ser 
Artista – Guia para uma carreira sólida no mundo 
da atuação’, pela editora Harper Collins, escrito 
junto com Arnaldo Bloch. Já vendeu mais de 100 
mil exemplares. 

ENTREVISTA

STREAMING

TEM TEMPO

OXIGÊNIO

MANUAL DE CARREIRA

  n Após ser dispensado pela 
Globo, Miguel Falabella não 
anunciou mais nada em rela-
ção à TV. Colegas continuam 
apostando em um acerto 
dele com plataformas de 
streaming.

 nResponsável pela adapta-
ção de ‘Pantanal’, Bruno Luperi 
segue mergulhado no texto...

 n ... As questões relativas a 
elenco estão sob os cuidados 
do diretor Rogério Gomes.

 nA próxima temporada de 
‘Cine Holliúdy’ já está sendo 
trabalhada na Globo. Mas, 
devido a questões de agenda, 
Letícia Colin é dada como au-
sência confirmada no elenco.

 n Em todas as emissoras de 
TV, a luta contra a covid-19 é 
sempre muito forte...

 n ... Porém, os casos envol-
vendo repórteres, principal-
mente, continuam muito 
frequentes.

 n A Olimpíada de Tóquio 
pouco é comentada nas 
emissoras. E talvez porque 
uma vacina contra a covid-19 
ainda não esteja disponível...

 n ... De qualquer forma, os 
organizadores mantêm o ca-
lendário: 23 de julho a 8 de 
agosto de 2021.

Impressionante a força dos 
realities shows na mídia em 
geral e como eles mexem 
com o mercado. O ‘BBB 20’ 
já havia causado no primeiro 
semestre, batendo recordes, 
e a mesma situação se obser-
va, agora, com ‘A Fazenda 12’. 
O gênero de confinamento 
possui um público muito fiel.

Apesar dos boatos de saída, Cris Dias continua com 
contrato na CNN Brasil e aguardando definições 
sobre  novos projetos. A informação sobre sua 
permanência é confirmada pelo canal de notícias.
Enquanto isso, Iara Oliveira (foto), substituta 
de Cris Dias na cobertura de esportes, tem seu 
trabalho elogiado pela direção da CNN Brasil. A 
jornalista, que já passou pela rádio Jovem Pan, 
tomou conta do bloco. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Após entregar todos os capítulos restantes de ‘Salve-se Quem Puder’, 
o autor Daniel Ortiz vive um misto de férias e trabalho, em Portugal. Ele 
está sempre em contato com a produção da novela.

MISSÃO CUMPRIDA
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