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Nascida em Nova Iguaçu, a influenciadora digital Camilla de Lucas, de 26 anos, se 
espanta com a fama conquistada nas redes sociais. “Não imaginava”, afirma. P. 4  
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E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

Estamos na semana da Consciência 
Negra. Época importante para exigir 
respeito e lembrar que racismo é crime. 

Mas também é tempo de ressaltar a beleza 
negra. Separamos dicas especiais para que 
elas fiquem cada vez mais bonitas!

A especialista no assunto, chefe do setor 
de dermatologia para pele negra do grupo 
Paula Bellotti, Katleen Conceição, explica 
como cuidar de cabelos e pele. 

“A pele negra por ter maior quantidade 
de melanina, mancha com facilidade e logo 
necessita utilizar filtro com cor de 3 em 3 horas 
mesmo em ambientes fechados, dias nubla-
dos e chuvosos. A pele do rosto costuma ser 
mais oleosa, necessitando de limpeza de pele 
uma vez ao mês”, explica a dermatologista.

Confira as dicas:

Importante utilizar sabonetes com ácido 
glicólico e ácido salicílico e realização de pee-
lings superficiais por mês;

Se e a acne estiver acompanhada de man-
chas escuras é necessário realizar laser 
fracionado para melhor remoção dessas 
manchas;

Recado importante: Pele negra necessita de 
um cuidado minucioso, pois tem muitas pe-
culiaridades, principalmente na utilização de 
filtro solar. Nossa autoestima não tem preço 
e vale qualquer investimento! 

CABELOS E PELE

Como realçar 
a beleza negra 

 n Os cabelos cacheados estão muito em alta. 
Muitas mulheres deixaram de lado as chapi-
nhas e assumiram os cachos naturais. E quan-
do o assunto é cachos, quem deixa as dicas é 
uma especialista no assunto! Zica Assis, sócia-
fundadora e presidente do Instituto Beleza 
Natural, explicou os truques para manter esse 
tipo de cabelo lindo! 

 n “Os cabelos ondulados, cacheados e crespos, 
em geral, necessitam de mais hidratação e nu-
trição. Isso acontece porque esses tipos de fios 
são naturalmente mais ressecados e o formato 
em espiral dificulta que a oleosidade natural 
da raiz chegue até as pontas”, explica Zica.

 n CONFIRA AS DICAS DA ESPECIALISTA:

 n O cronograma capilar pode ser um grande 
aliado para seguir uma rotina de cuidados e 
manter os cabelos saudáveis;

 n É essencial também evitar a água quente na 
hora de lavar e enxaguar, e dar preferência à 
água fria ou no máximo, morna, já que o calor 
resseca ainda mais os fios;

 n Secador com difusor pode ser utilizado com 
moderação e temperatura moderada;

 n Chapinha e babyliss devem ser evitados 
ao máximo ou até eliminados da rotina das 
cacheadas, principalmente daquelas em tran-
sição. Além de danificar os fios estes recursos 
desestimulam a memória dos cabelos, dificul-
tando que os cachos voltem a ter definição e 
aumentando o frizz;

 n Os tratamentos devem ser o companheiro 
número um das cacheadas e devem ser feitos 
em todas as lavagens de preferência;

 n Uma rotina de tratamento capilar deve ser 
feita para que haja um ciclo completo de re-
posição das necessidades do fio. Essas etapas 
são divididas em Reconstrução, Nutrição e 
Hidratação. A Reconstrução consiste na repo-
sição de proteínas, a Nutrição é uma reposição 
lipídica, ou seja, da oleosidade dos fios e a Hi-
dratação repõe toda a água perdida.

CABELOS CACHEADOS 

PODEROSOS

BELEZA DA ALMA

“Enquanto a cor da pele 
for mais importante que 
o brilho dos olhos haverá 
guerra”  —  Haile Selassie

Katleen Conceição, chefe do setor 
de dermatologia para pele negra 
do grupo Paula Bellotti 

FOTOS DIVULGAÇÃO

Cabelos 
cacheados 

e crespos: 
cuidados com 

hidratação
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Zica Assis, sócia-fundadora e 
presidente do Instituto Beleza 
Natural
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LUCAS NOGUEIRA/DIVULGAÇÃO

A
lém de homenagear a música preta brasileira, a cantora e produtora musical Mahmundi 
realizou um grande sonho com o projeto ‘Sorriso Rei’: estrear como diretora criativa. 
Na última sexta-feira, data em que se comemorou o Dia da Consciência Negra no 

Brasil, chegou às plataformas digitais a releitura de dois clássicos da MPB nas vozes de 
cantores negros da atualidade.
Lançado pela Universal Music, o projeto conta, em sua maior parte, com profissionais 
negros e traz nomes de peso de diversos segmentos da música brasileira. Xande 
de Pilares, Léo Santana e Priscila Tossan foram convidados para revisitar o hit 
‘Tempo Rei’, de Gilberto Gil. Já Mumuzinho, Malía, Mc Zaac e Ruby gravaram 
‘Sorriso Aberto’, um clássico na voz da saudosa sambista Jovelina Pérola Negra.
“A gente conseguiu fazer do nosso encontro uma grande festa. E o maior 
desafio foi pegar duas músicas que já existem, sem nenhuma pretensão 
de fazer melhor ou pior, apenas entender como é fazer essas músicas 
em 2020 com essas vozes tão fantásticas”, destacou a diretora criativa 
Mahmundi, que não quis colocar a sua identidade no projeto, mas 
sim “imprimir uma identidade jovem para a música popular bra-
sileira, sem perder a personalidade de cada convidado”.

GIL E JOVELINA

Dentre uma gama enorme de artistas clássicos da MPB, 
escolher Gilberto Gil e Jovelina Pérola Negra não foi por 
acaso. Segundo Mahmundi, eles são artistas que unem 
“dois Brasis” e são fontes de inspiração para a cultura 
porque “trouxeram novidades para a comunidade 
dos artistas populares pretos”.
“Pensar em Jovelina Pérola Negra e Gilberto 
Gil é pensar em dois Brasis. Desde uma músi-
ca popular brasileira que acaba ficando no 
imaginário de uma elite popular, que é o 
Gil, que é maravilhoso e belo, até Jovelina 
que era uma empregada doméstica. In-
clusive, em um dos seus últimos sho-
ws, ela contou que viu as pessoas 
para quem ela trabalhava em seu 
show, um misto de felicidade e 
de dor”, disse Mahmundi.
A cantora Ruby, uma das 
convocadas para reler a 
obra de Jovelina, se sen-
tiu prestigiada. “Fazer 
parte desse projeto, 
que revisita o pas-
sado ao trazer 
uma música 
que tem his-
tória e car-

Celebração 
da vida e 

ga cultural enorme, mas cantada 
por artistas novos e jovens, foi uma 

grande honra. Esse convite veio em um 
momento maravilhoso, principalmente 

quando se trata do mês da Consciência Ne-
gra”, revelou a cantora, que busca agradecer 

as mulheres negras que abriram caminhos na 
indústria da música no passado.

OCUPANDO ESPAÇOS

Para Mahmundi, é importante que pessoas negras 
ocupem espaços para acabar com o racismo. “Ato polí-

tico é ter no casting de uma das três maiores gravadoras 
do mundo essas pessoas trabalhando, tocando e tendo 

autonomia para fazer. Eu não caio nesse papo de ‘black lives 
matter’ porque isso tem de ser na prática. Para mim, política 
é corpo presente habitando os lugares”, afirmou.
“A gente está aqui usando a nossa juventude para mudar o 
mercado, por isso, é importante estar em uma empresa que 
tem pessoas jovens que estão atentas ao que está acontecen-
do”, finalizou a cantora, que usou o período de isolamento para 
repensar a carreira.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

Mahmundi lança o 
projeto ‘Sorriso Rei’, 

que faz homenagem 
a Gilberto Gil e 

Jovelina Pérola 
Negra na semana da 

Consciência Negra, 
com participações

da arte 

Mahmundi: “Não caio 
nesse papo de ‘black 
lives matter’. Isso tem 
de ser na prática”, diz
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JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br 

‘Estou deixando 

a vida me levar’

A 
pandemia foi — e 
ainda tem sido — 
muito desafiadora 

em todo o mundo. Além 
das mortes e da crise que 
atinge vários setores da 
sociedade, o isolamento 
social traz muitos obstá-
culos na rotina do brasi-
leiro. Por isso, nos últimos 
meses, diversos criadores de 
conteúdo se destacaram com 
a proposta de trazer leveza e en-
treter o público. O riso em meio 
à dor foi o que consagrou a in-
fluenciadora digital Camilla de 
Lucas. Nascida em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, a jovem 
de 26 anos também se espanta 
com a fama recém-conquistada. 

“Sonhamos que nosso traba-
lho na internet seja reconheci-
do, mas eu jamais imaginei que 
fosse dessa forma. Eu ainda não 
entendi muito bem tudo o que 
está acontecendo (risos). Estou 
deixando a vida me levar, mas 
não imaginava mesmo! Nunca 
fiz nenhum planejamento de 
carreira, mas está dando tudo 
certo!”, comemora Camilla.

Os vídeos de maior sucesso 
postados no Instagram, onde já 
ultrapassa os 2,7 milhões de se-
guidores, são, em sua maioria, 
sátiras de práticas comuns da 
rotina do brasileiro. Apesar de 
retratar situações tipicamente 
associadas ao subúrbio cario-
ca, Camilla conta que o traba-
lho extrapolou as fronteiras es-
taduais. “Quando a gente entra 
na internet, não temos noção 
de até onde o nosso conteúdo 
pode chegar. Eu já imaginava 
que pessoas de outros estados 
pudessem ter acesso pela facili-
dade da internet. Um dia, você 
dorme, no outro acorda e vira 
um meme lá em Rondônia, por 
exemplo, ou no Rio Grande do 
Norte, em Santa Catarina, en-
fim, a internet possibilita que a 

gente chegue em mais 
pessoas. Eu fico muito 
feliz quando alguém 
me fala que é de ou-
tros estados e até paí-
ses. Já me falaram que 
estavam vendo meu 
conteúdo de Angola! É 
uma loucura”, brinca a 
influenciadora.

NOVA REFERÊNCIA

Originalmente, Camilla 
fazia vídeos sobre cabelo e 
maquiagem da mulher ne-
gra no Youtube. Segundo ela, 
a motivação veio porque repre-
sentava sua própria identidade e 
necessidade. Com o tempo, mes-
mo mantendo as dicas de beleza, 
o humor conquistou o primeiro 
plano do trabalho. Hoje, ela é 
uma das referências que sempre 
quis ter quando pequena. 

“Sempre senti falta. As coi-
sas estão mudando, estão me-
lhorando de forma lenta ainda, 
temos muita coisa que precisa 
mudar. Para mim, a maior di-
ficuldade de referência era em 
revistas teens. Eu olhava e não 
via uma jovem, uma adolescen-
te negra como referência de be-
leza, simplesmente não tinha”, 
conta Camilla, que se esforça 
para estar a altura do espaço 
conquistado. 

ADRIANO REIS
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Camilla de Lucas faz 

sucesso com vídeos 

que satirizam rotina de 

suburbanos e está feliz 

por ser referência de 

beleza para jovens negras
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“Eu fico muito feliz! É uma 
responsabilidade muito gran-
de, não tenho noção da gran-
diosidade disso, mas recebo 
mensagens diariamente das 
seguidoras e de outras pes-
soas falando que eu sou uma 
inspiração, que assistiram a 
um vídeo meu e que a men-
sagem dele tocou de uma 
forma profunda. Eu compar-
tilho muito o meu processo 
de autoaceitação, do meu ca-
belo, dos meus traços, então, 
as pessoas acabam se identi-
ficando. Eu fico feliz quando 
vejo que, através de um ví-
deo, pude ajudar uma outra 
mulher negra a se aceitar e 
se amar da forma como ela é, 
que é maravilhosa”, destaca.

QUERIDINHA DAS CELEBRIDADES

Seguida por nomes como Tatá 
Werneck, Regina Casé, Gio-
vanna Ewbank e Taís Araujo, 
Camilla lembra com graça de 
quando começou a ser desco-
berta pelas celebridades. “Eu 
levei um susto! A primeira 
pessoa que falou comigo foi 
a Tatá Werneck. Do nada no 
Twitter, ela me mandou um 
emoji de coração, e eu pensei: 
‘meu Deus!’ Escrevi para ela e 
falei: ‘Tatá Werneck, eu não 
tenho plano de saúde, você 
quer que eu caia aqui no chão 
dura? É aqui na sala de casa 
que eu vou ficar!’ (risos) Ainda 
não me acostumei, não. Cada 
vez que chega uma pessoa 
nova, eu fico ‘meu Deus, fu-
lana de tal está me seguindo’, 
‘fulana comentou na minha 
foto, o que está acontecendo’. 
Mas a que mais me chocou foi 
a Regina Casé. Ela comparti-
lhou meu vídeo e me elogiou. 
Tomou uma proporção enor-
me!”, conta a influenciadora, 
que é uma das apresentado-
ras convidadas para substi-
tuir Giovanna Ewbank em seu 
canal no Youtube durante sua 
licença maternidade. 

Camilla de Lucas tem mais de 

2,7 milhões de seguidores no 

Instagram: celebridades também 

seguem a influenciadora
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Alberto provoca Cassiano por ter 
ficado com Ester. Guiomar pro-
mete ajudar Ester a recuperar a 
casa da ONG.

TERÇA
Doralice se sensibiliza com a no-
tícia da gravidez de Natália. Olí-
via conta a Cassiano que Chico 
pode perder a visão.

QUARTA
Cassiano e os tenentes obser-
vam a movimentação de Alber-
to e seus capangas.

QUINTA
Mantovani desconfia de Alberto 
quando o empresário denuncia 
a aeronáutica pela existência de 
uma pista de voo clandestina.

SEXTA
Ester promete a Cassiano que 
descobrirá onde Alberto escon-
deu as caixas e o que tem nelas.

SÁBADO
Ester conta a Cassiano que está 
procurando provas contra Dio-
nísio.  Ester encontra o relógio 
de seu avô no quarto de Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Roney explica seu passado para 
Keyla e afirma que amava sua 
mãe. Malu retorna ao colégio.

TERÇA
Fio e Clara se aproximam. Jose-
fina conversa com Dóris e Roney 
sobre Julinho. 

QUARTA
As meninas pensam no tema da 

festa de 1 ano de Tonico. Ellen 
edita o clipe de Fio. Gabriel diz 
que voltará para Caxambu. 

QUINTA
Josefina permite que Juca tente 
ajudar Julinho com seu vício em 
jogos. Tato seduz Keyla.

SEXTA
Keyla acaba se afastando de 
Tato. Guto ajuda Benê.

17h45 | GLOBO | Livre 

AMOR SE IGUAL

SEGUNDA
Maria Antônia fala sobre Po-
derosa e constrange Miguel 
e Fabiana. Fernanda fala so-
bre amor com Poderosa, que 
tenta disfarçar. Miguel acha 
graça da intervenção de Ma-
ria Antônia.

TERÇA
Tobias arma com Leandro 
contra Poderosa. Vânia é 
ofendida pela filha bastarda 
de Ramiro. Miguel promete 
fazer surpresa no aniversário 
de sua amada. Pedro e José 
planejam abrir uma loja.

QUARTA
Poderosa se arruma para sua 
festa e sofre com as lembran-
ças do passado. Ela pede 
mais um tempo à Fernanda 
para descer. Poderosa auto-
riza a ida de Antônio Júnior e 
Cindy à festa.

QUINTA
Poderosa abre o presente e 
encontra uma bíblia. Ela fica 
um pouco frustrada. Miguel 
a chama para uma dança. 
Tobias critica Miguel e Fer-
nanda o defende. Miguel fica 
constrangido.

SEXTA
Ramiro ordena que Antônio 
Júnior e Cindy deixem o país. 
Pedro desconfia do compor-
tamento do irmão. Miguel se 
incomoda com dois homens 
ofendendo Poderosa.

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Cris agarra o suposto cantor por-
tuguês e Tomás Ferraz conta que 
viu o vídeo da pequenina na in-
ternet. Chico briga por Ernestina 
ter mentido para ele sobre os 
textos que ela enviava.

TERÇA
A novela não terá exibição, por 
conta da Libertadores.

QUARTA
Carmen vasculha a sala da di-
retora, acreditando que Cintia 
esconde algum segredo. Cintia 
visita José Ricardo. Carmen in-
terroga as crianças sobre a dire-
ção de Cintia.

QUINTA
Clarita observa o desempenho 
de Érica e se irrita com a presen-
ça da garota. Carmen chega ao 
orfanato acompanhada de um 

policial e um funcionário do jui-
zado de menores.

SEXTA
Paçoca obriga Mosca a cum-
prir o desafio. O pequenino se 
recusa, enfrenta o garoto en-
crenqueiro e os dois começam 
a brigar. Os guardas separam 
os dois, Paçoca culpa Mosca e 
o policial o leva para um quarto 
escuro.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER 

SEGUNDA
Bibi observa Jeiza, e Aurora teme 
a obsessão da filha pela policial. 
Irene manipula Joyce. Silvana 
engana Eurico para apostar.

TERÇA
Dantas comenta com Eurico que 
a polícia acredita que a respon-
sável pelo incêndio no restau-
rante seja uma mulher.

QUARTA
Bibi tenta se explicar para o de-
legado, e Caio a apoia. Jeiza e 
Bibi se enfrentam. Bibi exige que 
Heleninha confirme seu álibi.

QUINTA
Eugênio afirma a Caio que Irene 
não ameaça seu casamento. 
Silvana briga com Simone por 
ter bloqueado seus sites de jogo.

SEXTA
Bibi é flagrada pela polícia em 
sua visita fora de hora com Ru-
binho. Caio confronta Bibi e Ru-
binho. Jeiza conhece Amílcar, 
novo namorado de Cândida. 
Jeiza questiona Cândida.

SÁBADO
Caio afirma a Bibi que Rubinho 
não será absolvido. Eurico se 
irrita com a ausência de Silvana. 
Bibi aceita fugir com Rubinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Apolo insinua que Adriana o 
está assediando, e os dois dis-
cutem. Adônis despista Nair so-
bre Guto. Camila tem uma visão.

TERÇA
Leozinho teme pela vida de Fe-
dora. Tancinha e Apolo são ex-
pulsos da igreja. 

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

QUINTA
Durante o velório de Teodora, 
Tancinha aproveita para procu-
rar uma foto de seu pai.

SEXTA
Fedora avisa que chamará a po-
lícia para tirar Tancinha de sua 
casa. Leozinho e Apolo brigam.

SÁBADO
Tancinha e Beto são deixados 
na rua pelos bandidos. Camila e 
Giovanni se encontram na Peri-
pécia e acabam se beijando.

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: 
canela, canil, 
cinto, cólera, 
colônia, cone, 
enol, eólica, 
espiar, falência, 
farelo, frase, íleo, 
inca, lento, linear, 
lisa, óleo, ópio, 
páreo, pesar, 
pose, rali, rasa, 
real, safra, salina, 
sépia, silêncio, 
tônica.

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 Seu jeito estará mais român-
tico do que de costume. As ati-
vidades de casa vão ocupar o 
seu dia, pode sentir até von-
tade de cozinhar para a famí-
lia. Procure estar próximo de 
quem ama.

 N Aproveite o domingo para 
fazer atividades de lazer com 
seu par ou com os familiares, 
sempre tomando os devidos 
cuidados! Um ex-amor pode 
retornar e bagunçar um pou-
co a sua mente.

 N O otimismo e a esperança 
vão marcar o dia e você estará 
disponível para ajudar seus 
entes queridos. Poderá rece-
ber notícias de amigos que vi-
vem fora. Um novo amor pode 
surgir inesperadamente.

 N Se tem um par, o dia é exce-
lente para namorar. Se está 
só, faça uma atividade espe-
cial ou foque no lado espi-
ritual para alimentar a sua 
alma. Pode ter boas notícias 
no trabalho.

 N Ótimo dia para fortalecer 
laços familiares e para fazer 
atividades de caridade. No 
relacionamento a dois, pense 
em algo romântico para sur-
preender sua cara-metade, 
não meça esforços.

 N Vai contar com muita dis-
posição para realizar suas ta-
refas. Uma onda de solidarie-
dade vai bater na sua porta e 
sentirá vontade de ajudar o 
próximo. Uma paquera ines-
perada pode surgir hoje.

 N Pode receber notícias de pa-
rentes ou amigos distantes, 
faça contato com eles. Os as-
tros ajudam a incrementar as 
relações sexuais, aproveite. Se 
está procurando um par, tem 
tudo para encontrar.

 N Estará mais sensível hoje, 
evite se estressar. Se tem um 
par, terá vontade de curtir seu 
bem no aconchego do seu lar. 
Novas oportunidades de pa-
quera devem surgir, não per-
ca oportunidades.

 N Vai começar o dia com o pé 
direito, pense em atividades 
relaxantes. A Lua deixa o cli-
ma mais romântico, foque no 
par. Elimine mal-entendidos 
com familiares ou amigos 
próximos a você.

 N Terá ânimo para pensar no 
futuro com otimismo e tra-
çar novos planos. Pode sentir 
vontade de atuar em ações so-
lidárias. Aproveite para am-
pliar o círculo de amizades, 
conheça gente nova.

 N Um enfrentamento não está 
descartado na relação. É me-
lhor seguir por outro lado e 
incrementar o relacionamen-
to, evite brigar. Na paquera, 
aposte no seu poder de sedu-
ção, que estará em alta.

 N Hoje seu jeito estará mais 
sonhador e emotivo. O dia 
será bastante romântico ao 
lado da sua cara-metade, 
mantenham-se unidos. Terá 
bons momentos ao lado de 
seus familiares.

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
n Com José Carlos Nery: flavioricco@terra.com.br

RECORD ACELERA ESCOLHA 
DE ELENCO DE NOVA SÉRIE 

E
stão adiantados os trabalhos em relação à escolha de elenco da nova série 
da Record, ‘Ameaça Invisível’, escrita por Ingrid Zavarezzi e com direção de 
Ajax Camacho, que fala sobre pandemia. A atriz Lis Luciddi, sobrinha-neta 

de Daisy Lúcidi (1929-2020) e com um perfil mais de cinema, também está con-
firmada nesta produção em 12 capítulos e que tem estreia prevista para 2021. 

Luciddi, premiada em 2019 como Melhor Atriz, no Los Angeles Theatrical 
Release Competiton & Awards, com o filme ‘Baby Trap’, viverá a personagem 
Mirela, uma fisioterapeuta e osteopata. Suas gravações acontecerão em Sal-
vador, representando a Bahia na série. Mirela toca piano, cria lives e é “coa-
ch de positividade e saúde” para seus clientes. Terá ainda um caso virtual e 
“caliente” com Breno, vivido por Iano Salomão.

Já Lis, além dos trabalhos na TV, cinema e teatro, possui um canal na web, 
o ‘Nós Encena’, em que atua, escreve, dirige e edita roteiros de esquetes de 
humor juntamente com o ator Felipe Tanure.

Juliana Knust e Nivea Stelmann são outras novidades em ‘Ameaça 
Invisível’.

TAMBÉM ESCALADO 
  n Ainda no ar, como Miguel, protagonista de ‘Amor 

Sem Igual’, Rafael Sardão é outro que se garantiu no 
projeto ‘Ameaça Invisível’. Ele fará o Greg. A trama 
de seu personagem aborda a questão da violência 
doméstica na pandemia. O casamento se transforma 
num relacionamento abusivo. Sardão contracenará 
com Karen Júlia, sua esposa na vida real.

  n A média de audiência anual das principais TVs (da-
dos de janeiro a outubro), Grande São Paulo, apre-
senta o seguinte placar: Globo - 13,1 pontos; SBT - 5,1; 
Record - 4,7, e Band - 1,8. Já no PNT nacional: Globo 
- 12,6; SBT - 4,4; Record - 4,4, e Band - 1,2.

  n Em novembro, dados fechados até o último dia 18, 
a Kantar Ibope Media dá os seguintes números: PNT 
- Globo 12,5; Record 4,3; SBT 4,3, e Band 1,2. Grande 
São Paulo: Globo 13; SBT, 5,1; Record 4,8, e Band 1,8. A 
Record está à frente do SBT há 8 meses no PNT – Pai-
nel Nacional de Televisão. E, há dois meses, na Grande 
São Paulo – média 24 horas.

  n No SBT de agora, 
tem essa história de 
deixar ‘A Fazenda 12’ 
acabar, para só então 
se mexer, em 2021. Só 
que não é bem isso 
que o telespectador 
de Silvio Santos espe-
ra. Para tentar tirar 
a emissora da situa-
ção que se encontra, 
o ideal seria uma mo-
vimentação constan-
te daqueles que estão 
à frente do Artístico e 
Programação.

  n Quando voltar ao 
ar, no começo de 2021, 
‘Salve-se Quem Puder’ 
fará uma forte investi-
da nas cenas de ação. 
Haverá muitas se-
quências de persegui-
ções envolvendo De-
borah Secco, Vitória 
Strada e Juliana Paiva, 
além de Babu Santa-
na. Em meio a tudo, 
não faltarão também 
doses de comédia.

  n Não são poucos os atores que reclamam dos valores 
pagos pela Globo por reprises de novelas na Globoplay. 
Quase nada, dizem, porque o assunto é tratado como 
“venda nacional”. Quando a novela vai para outros 
países, se ganha um pouquinho mais com os direitos 
conexos.

IBOPE

PARCIAL

REBOLAR

AÇÃO

DIREITOS CONEXOS

  n Mariana Weickert tem 
volta confirmada, hoje, ao 
‘Domingo Espetacular’ em 
reportagem no Morro do 
Alemão. 

 n Aguinaldo Silva começou a 
trabalhar no roteiro do filme 
‘Amor Grego’.

 n Patrícia Salvador voltou ao 
SBT, mas apenas para gravar 
ações de merchandising. Du-
rante anos, ela foi uma das 
estrelas do ‘Programa Silvio 
Santos’. 

 nA série ‘Verônica’, sobre uma 
criminalista que decide traba-
lhar para o crime organizado, 
só deverá entrar em gravação 
em novembro de 2021...

 n  ... Isso porque o seu criador, 
o roteirista José Junior, já tem 
vários outros trabalhos pela 
frente, como ‘Betinho’ e as 
novas temporadas de ‘A Di-
visão’ e ‘Arcanjo Renegado’...

 n  ... ‘Verônica’ também será 
realizada para a Globoplay e 
terá direção-geral do cineas-
ta Heitor Dhalia.

 n Na sua volta, em 2021, o 
‘Tá Pago’ de Leandro Has-
sum, na TNT, deverá apre-
sentar mudanças no time de 
participantes.

Os contratos de trabalho en-
volvendo a Netflix proíbem 
que seus atores divulguem 
detalhes de produções em 
andamento. Um negócio 
rigoroso. 

Klebber Toledo, por exem-
plo, está fechado há um bom 
tempo com a gigante do 
streaming, mas... Não pode 
falar nada.

Daniele Suzuki foi confirmada no elenco da série 
‘Betinho’, uma produção de AfroReggae e Formata 
para a Globoplay, que terá Julio Andrade vivendo 
o sociólogo Herbert de Souza (1935-1997). As 
gravações terão início entre junho e julho de 2021. 

DIVULGAÇÃO

No dia 9 de dezembro, o pessoal do ‘Encrenca’ vai gravar o tradicional 
Prêmio Zap Zap. Serão 13 categorias e a votação foi aberta no site do 
programa.

ENCRENCA

baterebate

C’est fini


