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Até o 

Após causar em ‘A Fazenda 12’, 

funkeira MC Mirella faz balanço 

de sua participação no reality 

da Record e afirma que agora 

vai focar na carreira. P. 4
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GardêniaCavalcanti
n  site: https://odia.ig.com.br/odiad/gardenia

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

V
amos participar de uma ação social superim-

portante? Nós, mulheres, temos a solidarie-

dade e o amor ao próximo em nossa essên-

cia, então conto com vocês, meninas, em mais esse 

projeto!

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a Obra Social O Sol, 

no Jardim Botânico, vai realizar um bazar beneficen-

te online, com parte da renda revertida para os pro-

jetos sociais mantidos pela organização. A ação tem 

a parceria do Santuário Cristo Redentor, onde com 

todo o carinho e muito feliz aceitei o convite do Padre 

Omar para ser madrinha das ações sociais do Cristo.

O evento também conta com o apoio de várias 

empresas e será transmitido ao vivo pelo Instagram 

da obra social (@osolartesanato) e pelas mídias 

sociais do presidente da obra e reitor do Santuário 

Cristo Redentor, Padre Omar (Instagram e Face-

book: @padreomaroficial e YouTube: youtube.

com/padreomar).

As vendas serão realizadas pelo marketplace no 

site: www.debracosabertos.com/p/obra-osol. Infe-

lizmente, com essa pandemia muitas pessoas es-

tão precisando de apoio. Nesse momento é muito 

importante ajudarmos. O bazar terá peças de vários 

tipos e preços, então vamos apoiar?!

Entre os produtos que serão vendidos, centenas de 

peças de renascença e artesanato, feitas à mão por ar-

tesãos atendidos pelos projetos sociais do O Sol, rou-

pas, calçados, bolsas, produtos de beleza e acessórios, 

que poderão ser adquiridos pela plataforma virtual.

“A volta às atividades da tradicional Obra Social 

O Sol devolve à cidade a oportunidade do fomento 

à economia criativa e às boas práticas sustentá-

veis”, destaca Padre Omar.

Muitos veem o Cristo Redentor apenas como um 

monumento turístico. Eu me apaixonei pelo Cristo 

e todos os projetos sociais que abraçam as pessoas 

que precisam de ajuda, em uma corrente de amor e 

paz. O Cristo tem vários projetos para ajudar, doar, 

atender e dar luz aos que precisam. Vamos fazer O 

Sol voltar a brilhar!

Convido todos para essa grande missão! Confi-

ram a programação:

- Dia 11 de dezembro, das 17h às 22h;

- Dia 12 de dezembro, das 11h às 18h.

BAZAR BENEFICENTE 

Evento online 
vai ajudar 
projetos sociais

D MULHER

BELEZA DA ALMA

“O que eu faço é uma gota no meio do 
oceano. Mas sem ela, o oceano será 
menor”  -  Madre Teresa de Calcutá

Gardênia 

Cavalcanti e 

Padre Omar

FOTOS DIVULGAÇÃO

 n Um dos destaques do bazar da Obra So-
cial O Sol é a participação da Fátima Ren-
das, com peças únicas, de renda renascença, 
feitas à mão por artistas de Pernambuco. Eu 
tenho algumas peças feitas pela equipe da 
Fátima e são maravilhosas! Acho que toda 
mulher tem que usar e ter no guarda-roupa 
uma peça de renda renascença.

 n São quatro gerações de mulheres da mes-
ma família que fazem a arte com muita de-
licadeza em cada ponto. Um trabalho ma-
nual, artesanal e artístico. São blusas, saias, 
vestidos, toalhas, centro de mesa, guarda-
napos, recheadas de carinho e beleza.

 n Cada peça pode demorar meses e até anos 
para ser confeccionada, com uma produção 
sólida e perfeccionista. Fátima Xavier Mer-
gulhão aprendeu com a mãe o ponto da 
renda e hoje ela mantém uma rede de lojas 
pelo Brasil, com peças que são exportadas 
para vários países.

 n “Usar nossa arte para ajudar o próximo é 
uma satisfação muito grande. Nossas pe-
ças têm muita dedicação e amor”, explica 
Fátima Xavier.

RENDAS ESPECIAIS
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Alerta para uma doença silenciosa
Após revelar ter 
câncer de útero, 
Fátima Bernardes 
vai passar por 
uma cirurgia 
para retirada do 
tumor. Saiba mais 
sobre prevenção e 
tratamento

A 
apresentadora Fáti-
ma Bernardes revelou 
em seu Instagram, na 

última quarta-feira, que foi 
diagnosticada com câncer 
de útero. A identificação da 
doença em estágio inicial veio 
por meio de exames de rotina, 
mas a jornalista de 58 anos 
afirma estar bem – e passará 
por cirurgia de retirada do 
tumor nos próximos dias. O 
principal causador dessa con-
dição é o contágio pelo papilo-
mavírus humano, conhecido 
como HPV.

“Como sempre usei mi-
nhas redes com total fran-
queza e verdade, preferi eu 
mesma passar essa infor-
mação para todos que me 
acompanham. Enquanto 
isso, aproveito o aconchego 
dos meus pais, filhos, do meu 
amor e dos amigos próximos. 
E já agradeço pelo carinho, 
pelas boas energias de todos 
aqui. Logo, logo estarei de 
volta para nossos encontros”, 
escreveu Fátima.

De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), o 
tumor de colo de útero atinge 
mais de 16 mil mulheres no 
Brasil por ano, sendo o tercei-
ro tipo de câncer mais recor-
rente entre a população femi-
nina. Costuma ser silencioso 
e em cerca de 35% dos casos 
é fatal, por isso a importân-
cia de um diagnóstico preco-

Fátima 

Bernardes

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br 

ce como o da apresentadora. 
A oncologista do Grupo On-
coclínicas, Michelle Samora, 
explica mais sobre a doença.

O QUE É HPV
O vírus HPV é o tipo mais co-
mum de infecção sexualmen-
te transmissível (IST) e atinge 
de forma massiva as mulhe-
res. A médica diz que esse tipo 
de infecção genital, mesmo 
sendo prevenível, ainda é 
muito frequente. O HPV pode 
causar alterações celulares no 
corpo, capazes de evoluir para 

um câncer, assim como acon-
teceu com Fátima Bernardes.

Segundo o Ministério da 
Saúde, 75% das brasileiras 
sexualmente ativas entrarão 
em contato com o HPV ao lon-
go da vida, principalmente na 
faixa dos 25 anos. Após o con-
tágio, ao menos 5% delas irão 
desenvolver câncer de colo do 
útero em um prazo de dois a 
dez anos, uma taxa que preo-
cupa os especialistas.

PREVENÇÃO
A prevenção é um dos prin-

cipais aliados no combate ao 
câncer no colo do útero. “A 
vacinação contra o HPV re-
presenta a melhor forma de 
prevenção primária. A dura-
ção total da proteção ainda é 
incerta, estimada em aproxi-
madamente 9 anos, mas estu-
dos matemáticos indicam alta 
concentração de anticorpos 
por no mínimo 20 anos”, des-
taca Michelle.

SINTOMAS
Um dos primeiros sinais do 
câncer de colo do útero é o 

sangramento vaginal, segui-
do de corrimento e dor na 
pelve: “Os sangramentos po-
dem ocorrer durante a rela-
ção sexual, fora do período 
menstrual e em mulheres que 
já estão no período da meno-
pausa “.

Em estágios mais avança-
dos, a mulher pode apresen-
tar um quadro de anemia de-
vido à perda de sangue, dores 
nas pernas e nas costas, pro-
blemas urinários ou intesti-
nais e até perda de peso sem 
intenção.

DIAGNÓSTICO
A oncologista destaca que é 
possível reduzir em até 80% a 
taxa de mortalidade da doen-
ça quando há um diagnóstico 
precoce , por isso a importân-
cia de realizar exames perió-
dicos para a detecção do cân-
cer, como foi o caso de Fátima 
Bernardes.

“Considerando que o tu-
mor de colo do útero é uma 
doença com sintomas silen-
ciosos, muitas vezes as mu-
lheres perdem a chance de 
descobrir a condição ainda 
na fase inicial. Sempre acon-
selho a realizarem os exames 
preventivos como o Papani-
colau periodicamente, para 
que aumentem as chances de 
a doença ser diagnosticada 
precocemente”, pontua.

TRATAMENTO
Assim como mencionado por 
Fátima, a cirurgia é uma das 
possibilidades de tratamento 
contra o câncer de útero, mas 
não a única. Radioterapia e 
quimioterapia também são 
opções consideradas pelos 
médicos.

“A cirurgia pode consistir 
na retirada do tumor ou na 
retirada do útero, o que pode 
impossibilitar a mulher de 
engravidar. Para os estágios 
mais avançados da doença, 
são recomendados os tra-
tamentos de radioterapia 
e quimioterapia”, finaliza a 
especialista.
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D
écima eliminada de ‘A Fazenda 12’, da Record, MC Mirella não 

passou despercebida no reality rural. A funkeira dançou, brincou, 

bebeu e foi protagonista de vários barracos. Segundo ela, foram 

essas brigas que a impediram de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão 

para a casa. “Sem dúvidas, isso me prejudicou”, avalia. 

Ela, inclusive, revela do que mais se arrepende durante 

sua participação no programa: “Da forma como eu briguei 

com a Raissa (Barbosa). Deveria ter falado de uma maneira não tão 

agressiva. Porém, na hora da raiva, falamos coisas e temos atitudes que 

não pensamos no que pode acarretar”, destaca.

Cotada como favorita no início do jogo, MC Mirella começou a ser cri-

ticada pelos internautas após se unir ao grupo ‘Bico Preto’, formado por 

Biel, Juliano e Victória. Ela confessa que foi um erro ter se juntado 

com o trio e acredita que isso refletiu em sua eliminação. “Sim, 

eu devia ter ficado na minha como fazia desde o começo. Isso sem 

dúvidas também ajudou na minha eliminação”.

Amiga de longa data de Biel e ex-namorada do cantor (eles viveram 

affair em 2018), a funkeira conta como enxerga a participação dele no 

jogo. “Eu sempre tive mais contato com a irmã e com a mãe do Gabriel. 

Pra mim, ele é um dos mais jogadores que está lá dentro”. 

De fora da sede, a cantora ainda diz como está vendo o jogo 

aqui de fora. “Muita gente agindo com falsidade, forçando uma coisa 

que não é. Indo pelas beiradas pra primeira oportunidade que tem dar o 

bote”, opina.
E sobre quem ganha ‘A Fazenda 12’, MC Mirella não titubeia: “Acho que a 

Jojo é a grande favorita ao prêmio, por ser bem verdadeira e autêntica”.

APELIDO

Mirella foi apelidada de MC 18%, após participar de uma dispu-

tada de roça com Luíza Ambiel e Mateus Carrieri. 

É que ao voltar para sede,  ela acreditou que foi 

a mais votada pelo público para permanecer 

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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‘Já fui
chamada 

coisa pior

Mirella conta que usa a 

o apelido de MC 18%, rec

‘Fazenda’, e admite que b

prejudicaram no jog
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MC Mirella 

planeja novas 

músicas, além de 

dar continuidade 

à sua marca

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

na atração. No entanto, isso não aconteceu, já que teve 18,62% do total dos votos, contra 70,37% de Mateus. Luiza acabou eliminada com 11,01%. Mas se engana quem pensa que a funkeira se entriste-ceu com o apelido de MC 18%. “Eu não. Já fui chamada de coisa pior. Tô usando esse apelido aí a meu favor”, gaba-se.

AMIZADES 
Durante sua participação em ‘A Fazenda’, MC Mirella fez ami-gos e ‘inimigos’. Porém, aqui fora, ela diz estar disposta a ter amizade com todos os peões. “Aqui não tem a pressão do jogo, nem um milhão de reais pra interferir em nada. E eu estarei aberta à conversa com quem quiser conversar comigo”, afirma.

SALDO POSITIVO
A morena sai do programa com mais de 19,5 milhões de segui-dores no Instagram, alguns haters e com um apelido de MC 18%. No entanto, a cantora comenta que seu saldo foi positivo. “Por incrível que pareça, (recebo) muitas mensagens positivas, muitas pessoas mandam mensagens dizendo que não queriam que eu tivesse saído ou que eu deveria voltar”, conta.Após a participação no reality, a funkeira fala sobre seus planos futuros. “Agora vou focar na minha carreira. Tem muito traba-lho pela frente, músicas, campanhas, dar continuidade na minha marca. 

Então, se preparem que vem bastante novidades”, avisa.
TÁ NAMORANDO?

Ao ser questionada sobre seu relacionamento com Dynho, MC Mi-rella preferiu não se pronunciar. No entanto, ela anun-ciou nas redes sociais, na quinta-feira, que foi pedida em namoro novamente pelo cantor. Os dois até troca- ram alianças.

Já fui 
chamada de 

a pior’

a a seu favor 

18%, recebido na 

que barracos a 

no jogo
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Cassiano tenta convencer Ester 
de que não existe nada entre ele 
e Cristal. Carol confessa a Natá-
lia que gosta de Lino.

TERÇA
Ester diz a Alberto que não de-
sistirá do divórcio e avisa que 
pensará se volta para sua casa.

QUARTA
Cassiano deixa a casa de Sa-
muel decepcionado, ao saber 
que Ester voltou para a casa de 
Alberto. Lipe sofre bullying.

QUINTA
Alberto alerta o avô de que ele 
está sendo acusado de roubo 
de obras de arte. Duque obriga 
Amaralina a ir para a escola.

SEXTA
Cassiano apoia o namoro de 
Taís com Mantovani. Ester se 
emociona com declaração que 
recebe de Cassiano.

SÁBADO
Ester encontra fotos, joias e ob-
jetos roubados. Alberto percebe 
que Ester não está em casa.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Anderson é socorrido por uma 
ambulância. K2 manipula Tato 
e tenta se reaproximar do rapaz.

TERÇA
Todos rezam por Anderson no 
hospital. Noboru conforta Tina. 
Anderson está fora de perigo. 

QUARTA
Tina percebe o nervosismo de 

Mitsuko com o questionamen-
to do policial. Nena afirma que 
o dinheiro não era de Anderson. 

QUINTA
Tina confronta Mitsuko, que 
exige que Tina se afaste para a 
recuperação de Anderson.

SEXTA
Dóris orienta K2 a revelar a su-
posta gravidez para sua mãe.

17h45 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL 

SEGUNDA
O chefe de Rosa Flor fica fu-
rioso ao saber que Peppe e 
Bibiana descobriram o dis-
farce. Tobias diz que Ramiro 
não pode deixar Poderosa ir 
embora do nada.

TERÇA
Tobias se irrita ao saber que 
Olympia foi amante de seu 
pai. Miguel fala com Oxente 
sobre seu plano de se afas-
tar. Drogado, Antônio Júnior 
é furtado nas ruas. Ramiro 
concorda com Poderosa.

QUARTA
Poderosa pede para Miguel 
não deixar a cidade, mas ele 
se mostra decidido. Irrita-
do, Ernani se descontrola e 
ameaça Yara. Poderosa se la-
menta com Furacão. Furacão 
aconselha Poderosa.

QUINTA
Luiggi exige que Miguel des-
minta Poderosa. Rosa Flor é 
instruída a se aproximar de 
Poderosa para saber o mo-
tivo dela estar defendendo 
Ramiro. Fernanda se decep-
ciona com Poderosa.

SEXTA
Fernanda esbraveja contra 
Poderosa e Ramiro. Caio diz 
que Duplex não precisa des-
mentir Poderosa. Duplex fica 
orgulhoso, mas diz que o cer-
to é dizer a verdade. Olympia 
alerta Poderosa.

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Junior pede ao pai que consiga 
a transferência da Dani para o 
Orfanato Raio de Luz. José Ri-
cardo diz que fará o possível. Vivi 
se arruma para o encontro com 
Mathias, Duda e Mili.

TERÇA
Érica chama Beto para sair a 
noite e diz que só pode convidar 
uma pessoa. Ele aceita. Matilde 
confisca o celular de Vivi, que 
fica preocupada.

QUARTA
Matilde se sentiu desafiada e 
ordena que todas as Chiquititas 
façam 100 flexões. Carmen diz 
para José Ricardo o que viu no 
orfanato, mas ele não acredita.

QUINTA
As chiquititas começam a achar 
que Ernestina foi abduzida. As 

crianças decidem investigar 
para ver se encontram sinais de 
abdução.

SEXTA
Beto diz que o endereço das en-
tregas passado pela Clarita está 
errado. Maria Cecília que está 
avaliando o desempenho dela 
e da Erica pergunta o que está 
acontecendo.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER 

SEGUNDA
Bibi e Aurora prestam depoi-
mento na delegacia. Zu tenta 
aconselhar Joyce a se entender 
com o marido.

TERÇA
Ritinha aceita reatar com Ruy. 
Zeca e Jeiza namoram. Ruy exi-
ge que Ritinha não deixe o filho 
perto de Zeca.

QUARTA
Jeiza questiona Bibi sobre sua 
gravidez. Nonato obriga Biga a 
ligar para a casa de Eurico para 
saber de Silvana.

QUINTA
Caio discute com Bibi. Joyce de-
cide expulsar Eugênio de casa. 
Bibi afirma a Aurora que o di-
nheiro é de Rubinho.

SEXTA
Eugênio decide ir embora e Joyce 
liga para Irene. Caio aconselha 
Eugênio a revelar o seu relacio-
namento com Irene. Bibi se sen-
te obrigada a ficar no baile. Bibi 
é ameaçada.

SÁBADO
Joyce vê os recados de Eugênio 
para Irene. Ritinha avisa a Zu que 
vai para Niterói. Eugênio chega 
para o almoço com Joyce.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Giovanni implora para falar com 
Camila, e Enéas intervém. Carol 
despista Apolo e Tancinha.

TERÇA
Tancinha confessa que beijou 
Beto, e Apolo afirma que não 
consegue perdoá-la.

QUARTA
Beto confessa sua paixão por 
Tancinha, e Apolo afirma que 
o rival conseguiu o que queria. 
Tancinha pede perdão a Apolo.

QUINTA
Beto tenta convencer Adriana 
dos benefícios de seu plano para 
Apolo. Cris e Felipe afirmam que 
gostam de Shirlei.

SEXTA
Rebeca não acredita que Apa-
rício seja o presidente do Grand 
Bazzar. 

SÁBADO
Apolo aceita viajar para Miami. 
Adriana o incentiva a esquecer 
Tancinha e focar em sua carreira.

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: 
ameba, amor, 
aorta, arte, ator, 
batom, esmo, 
íris, maio, mais, 
marota, marta, 
meta, metro, 
mora, mortal, 
mote, osso, raio, 
ramo, riso, rota, 
rosar, sair, seta, 
siri, soma, sósia, 
tora, temor.

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 Confie em seus instintos 
para desvendar segredos. 
Cuide da saúde, tome os cui-
dados necessários. Não deixe 
a realidade tirar o brilho do 
romance. Esbanje charme e 
sedução na paquera.

 N Seu lado caseiro fica eviden-
te neste domingo. Mantenha 
os pés no chão para cuidar de 
assuntos de família. Vai arra-
sar na conquista. Sintonia es-
tará em alta a dois, aproveite 
este momento!

 N Bom dia para fazer contatos 
e esclarecer mal-entendidos. 
Dê carinho à família, passe o 
dia com eles. Pode se reapro-
ximar de um ex-amor. O diá-
logo será a melhor arma para 
reacender a relação.

 N Vai se atentar às finanças, 
controle os gastos. Use a cria-
tividade para matar a sauda-
de dos amigos. Será fácil con-
versar com o par. Pode pintar 
um amor à primeira vista com 
quem menos espera.

 N A sintonia com os familia-
res deve crescer hoje, procure 
estar com eles. Sair da rotina 
aumenta as chances de se dar 
bem na conquista, mas tome 
cuidado. Controle a possessi-
vidade e os ciúmes.

 N Se a vontade de ficar no seu 
mundo falar mais alto, siga 
seus instintos. No romance, 
os astros favorecem as con-
versas, evite brigas com o 
par. Vai fazer muito sucesso 
na paquera.

 N Terá que colocar as mãos na 
massa para fazer dinheiro e 
poder sanar as dívidas. Se está 
só, lance proibido pode mexer 
com você, mas cuidado com 
fofocas. Maneire na descon-
fiança ao lado do par.

 N Compartilhe seus sonhos e 
projetos com os amigos, eles 
podem dar dicas interessan-
tes e até formar sociedade. A 
turma pode ajudar na con-
quista. Tudo corre bem no 
relacionamento.

 N Lembranças do passado po-
dem aquecer o coração. Um 
amor antigo pode bater à sua 
porta e mudar tudo na sua 
vida. Invista nos momentos 
de carinho e aconchego com 
seu amor.

 N Terá disposição para fazer 
algumas mudanças em casa. 
Aposte na internet e no seu 
charme para arrasar na pa-
quera. Podem pintar novida-
des no romance, faça surpre-
sas para o par.

 N Deixe a solidão de lado e 
procure os amigos. Sua intui-
ção será aliada para driblar 
surpresas e imprevistos. Al-
guém misterioso pode agitar 
a paquera. A atração física au-
menta no romance.

 N Terá vontade de sair de casa 
neste domingo, mas não ar-
risque sua saúde. A sintonia 
com o par ganha força, cum-
plicidade em alta. Não vai se 
empolgar com a paquera se 
perceber que não terá futuro.

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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RODRIGO CARELLI FALA DA 
RETA FINAL DE ‘A FAZENDA’

A 
‘Fazenda 12’ entrou nos momentos decisivos na Record, alcançando 
desde o início índices considerados surpreendentes e mexendo com 
a concorrência. E ninguém melhor que o diretor de realities da casa, 

Rodrigo Carelli, para falar sobre a reta final do programa.
“Realmente, tem sido um desafio enorme fazer um programa como 

este, com todos os protocolos de segurança que têm de ser seguidos. 
Mas, ao mesmo tempo, este desafio fez com que a equipe ficasse mais 
concentrada no trabalho e focada em fazer um grande entretenimento 
para quem está assistindo”, declara Carelli.

Já em relação ao fato de ‘A Fazenda’ alcançar o primeiro lugar em São 
Paulo e em outras regiões do país, praticamente todos os dias, “é sempre 
incrível ter esta sensação de que o Brasil inteiro está assistindo quando 
alcançamos o primeiro lugar tantas vezes”.

E prossegue: “Mas a gente sempre tem na cabeça que, qualquer que 
seja o resultado, temos de fazer o melhor programa possível e tentar ex-
plorar e mostrar o que está acontecendo dentro da Fazenda e conseguir 
capturar a emoção e a dinâmica dos participantes”.

A pressão, reconhece, é muito grande. “Porém, ao mesmo tempo, tem 
o lado prazeroso da repercussão e do feedback do público em relação ao 
programa”, diz Carelli.

BATE-BOLA
  n E qual seria o limite desta edição de ‘A Fazen-

da’? “Sempre ficamos preocupados com qual seria 
o limite do conteúdo, com o momento em que, de 
repente, não teríamos mais conteúdo. Mas, no 
caso desta ‘Fazenda’, pela dinâmica que criamos, 
pelo fato de termos colocado a roça com três par-
ticipantes; pelo fato de termos colocado novas 
mecânicas, isso faz com que toda emoção, todo 
o conteúdo e a conexão e as farpas entre os par-
ticipantes continuem bem vivas até este ponto”, 
explica Carelli.

  n “Para a final, vamos ter um novo fôlego, porque, 
na última semana, virão todos os outros peões para 
algumas ações e alguns momentos, e isso vai mexer 
muito com os participantes, dar um colorido espe-
cial para esta reta final”, conta Carelli.

  n Todo esse sucesso de agora já aumenta a respon-
sabilidade da próxima temporada? “A gente sempre 
tem o intuito de fazer cada vez melhor. Independen-
temente do nível do sucesso, a gente busca sempre 
aprimorar na realização dos detalhes para que se 
mantenha o sucesso que o programa alcança ao 
longo dos últimos 12 anos.

  n O sucesso se deve, claro, a vários fatores, incluin-
do o fato de as pessoas estarem em casa precisando 
ver algo tão simultâneo, fresco, feito ao vivo, inédito 
na TV. Mas temos tudo para nos superar em 2021”, 
conclui Carelli.

  n ‘Gênesis’, que já tem 
Thais Belchior, com 
“B”, também convocou 
a Thais Melchior, com 
“M”. Isso tem causado 
uma divertida confu-
são nos interiores da 
Record, em seus estú-
dios do Rio. Outro dia, 
inclusive, produziram 
o figurino de uma com 
as medidas da outra.

  n Com a saída de Silvio 
de Abreu da Teledra-
maturgia da Globo, 
uma pergunta se faz 
nos seus corredores. 
Que destino será dado 
aos projetos de rema-
kes? Ainda terão opor-
tunidades na emisso-
ra? ‘Éramos Seis’, com 
Gloria Pires e Cássio 
Gabus Mendes, vale 
lembrar, foi conside-
rado um sucesso.

SURPRESAS NO FIM?

E A PRÓXIMA? 

AS DUAS

A CONFERIR

O SBT apresenta no próximo 
sábado, a partir das 22h30, a 
grande final da sexta tempo-
rada do ‘Bake Off Brasil - Mão 
na Massa’. Três participantes 
dos 16 iniciais concorrem ao 
título de Melhor Confeiteiro 
Amador do Brasil.

A Record está montando um elenco dos mais 

interessantes para ‘Gênesis’, sua nova novela 

bíblica que tem estreia prevista para janeiro. 

Polliana Aleixo (foto) também estará na trama, 

vivendo Paltith, filha de Ló (Emílio Orciollo Netto) 

e Ayla (Elisa Pinheiro), na fase de Abraão (José 

Carlos Machado).

ALLAN AMIN

Day Mesquita, estrela de ‘Amor Sem Igual’, agora desfila um novo pen-
teado, e fica no aguardo de um próximo trabalho na Record. Desde 2014, 
ela vem emendando vários trabalhos na casa. 

CORRERIA

baterebate

C’est fini
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  n Rodrigo Fagundes tam-
bém marcará presença no 
filme ‘Não é Você, Sou Eu’.

 n O ‘Sobe O Som’, podcast do 
Multishow, fecha sua primei-
ra leva de encontros no dia 
10. Na ocasião, os apresen-
tadores China e Guss Luveira 
vão receber Nelson Motta, 
um dos maiores nomes do 
universo musical brasileiro.

 n A série ‘Ameaça Invisível’, 
escrita por Ingrid Zavarezzi, 
é uma produção da própria 
Record. E vai reunir um time 
muito forte.

 n Especial de Luciano Ca-
margo na Record tem exibi-
ção confirmada para dia 12, 
um sábado.

 n Colegas dos tempos de 
Globo ficaram surpresos 
com o recente anúncio de 
Miguel Falabella. Ele assu-
miu a curadoria criativa de 
uma das maiores empresas 
farmacêuticas do país.

 n Se voltar à grade da Globo 
em 2021, o ‘Vídeo Show’ de-
verá ter, uma vez mais, uma 
dupla de apresentadores...

 n ...Ricardo Waddington, lí-
der do Entretenimento, vai 
decidir. Por enquanto, é isso, 
a volta do programa não 
passa de uma grande torci-
da de 9 entre 10 artistas, na 
Globo. 


