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Esperança renovada

Luiza Possi fala sobre 

o Natal em família, 

o retorno às raízes 

musicais e os perrengues 

da pandemia. “Esse 

momento vai passar”, 

acredita a cantora. P. 4   

DMULHER
n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000 ODIA I DOMINGO, 20/12/2020



2   D MULHER DOMINGO, 20.12.2020  I  O DIA

GardêniaCavalcanti
n  site: https://odia.ig.com.br/odiad/gardenia

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

Em um ano tão difícil por causa da pande-
mia, a chegada do Natal representa uma 
oportunidade de renovação da nossa fé e 

de amor. Os casos de covid-19 voltaram a cres-
cer, então faço um importante pedido, evitem 
aglomerações nas festas de fim de ano.

A ceia de Natal será diferente este ano, com 
poucas pessoas. Devemos comemorar em 
casa, em família, e aproveitar essa época para 
estarmos ainda mais unidos.

É tempo de economizar, por isso peguei algu-
mas dicas com a Telma Carvalho, dona da Telma 
Carvalho Buffet, para uma ceia prática, barata, 
mas muito saborosa e cheia de carinho. Confira!

1 - Planejamento é a palavra chave nesse mo-
mento de economia. Faça uma lista do que 
vai fazer e esteja aberta para substituições. 
Pesquise preços;

2 - Prefira produtos nacionais. Com o valor alto 
do dólar, os importados estão em alta;

3 - Use frutas da estação, além de colorir a 
mesa podem depois ser utilizadas como so-
bremesa e suco;

4 - Frutas secas, passas, tâmara e damasco 
têm os preços melhores;

5 - Que tal uma bela salada verde com molho 
caseiro e frutas? É barato e prático.

6 - Procure trocar as aves tradicionais como 
peru e chester por frango, lombo recheado ou 
costeletas com barbecue;

7 - Para quem não abre mão de bacalhau na 
ceia, dê preferência à salada e ao risoto;

8 - Escolha bebidas nacionais, temos vinhos e 
espumante maravilhosos!

BOAS FESTAS!

Em um 
ano de 
pandemia e 
tão difícil é 
preciso 
economizar 
em cada 
item

 n Para uma noite tão importante, mesmo em casa, a 
dica é estar bem arrumada e maquiada sempre! Não 
descuidem, meninas! A influencer de beleza Priscila 
Miguel, criou dois tipos de make e dá dicas para quem 
ainda não sabe em qual visual apostar para celebrar 
a data. Confira!

 n Vermelho e ousado para brilhar

 nSe você gosta de arriscar no make, que tal um deli-
neador vermelho com glitter? Prepare a pele com um 
super glow, misturando iluminador líquido a base. 
Em seguida, selar toda a pálpebra móvel com uma 
sombra bem clara, apenas para ajudar na fixação do 
delineador. Com um batom, sombra ou delineador ver-
melho, faça um delineado quase encontrando o final 
da sobrancelha, levando este traço para cima. Após o 
traço finalizado, aplique uma cola especial para glitter 
em todo o delineado — o ideal é ir aplicando parte por 

MAKE PARA A NOITE DE NATAL

BELEZA DA ALMA

Que a beleza e magia do Natal nos alcance por “dentro”, mostrando a beleza 
do ser. Precisamos de mais amor, mais carinho, mais positividade. Que o 
espírito do menino que nasceu em Belém nos encha de paz. Feliz Natal!

HEITOR CARLOS 

parte para a cola não secar. Após aplicar a cola e com 
a ajuda de um pincel com ponta pequena e firme, 
aplique glitter vermelho bem devagar. Para finalizar, 
aplique bastante máscara de cílios. Finalize com um 
batom nude ou vermelho.

 n Discreta, rápida e linda!

 n Se você passou o dia todo correndo para preparar 
sua noite de natal e não tem muito tempo, esse 
make vai te salvar. Pronta em 10 minutos. Prepa-
re a pele e em seguida sele toda a pálpebra com 
uma sombra rosa opaca quente. Faça um traço 
com uma sombra vinho rente a linha dos olhos em 
direção a sua sobrancelha, este traço vai dar uma 
levantada no seu olhar. Aplique com os dedos uma 
sombra rosa cintilante em toda a pálpebra móvel. 
Finalizar com máscara de cílios e pronto, agora só 
curtir sua noite de natal.

Oito dicas para uma Ceia 
de Natal prática e barata
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O 
Natal está chegando. E 
além de pensar em um 
look para comemorar 

a data, vale dar uma atenção 
especial para as unhas, que 
também podem ficar lindas e 
cheias de estilo com uma de-
coração no clima da festa.

Há várias opções de dese-
nhos temáticos para deixar 
as unhas com a cara do Na-
tal. “As mulheres gostam de 
decorar com o tema de Papai 
Noel. As cores mais usadas 
são vermelho e dourado, além 
das pedrarias e brilhos. Esses 
são os modelos que mais fa-
zem sucesso”, diz a designer 
de unhas Márcia Câmara. 

E não tem idade para en-
trar nessa moda. “Das crian-
ças até os mais velhos podem 
fazer os desenhos. E como es-
tamos em pandemia, dá até 
para a pessoa fazer sozinha. 
Não deixa de ser uma diver-
são e uma união entre a famí-
lia, porque uma pessoa pode 
fazer na outra também”, afir-
ma a profissional.

Quem entrou no clima na-
talino foi a manicure Jéssica 
Alves. “Eu adoro o Natal e toda 
a magia dele. Então, não deixo 
de fazer minhas unhas temá-
ticas, de colocar meu esmalte 
vermelho. Este ano, optei usar 
em uma mão esmalte verme-
lho, com detalhes em prata e 
um Papai Noel. E na outra, bri-
lhos e pedrarias”, conta.

Quer fazer unhas deco-
radas para o Natal? Então, 
confira o passo a passo de 
dois modelos nesta página e 
arrase!

ISABELLE ROSA

isabelle.rosa@meiahora.com 

1 - Após lixar e cutilar, faça uma 
francesa vermelha no dedo 
anelar. Em seguida, antes do 
esmalte secar deposite uma 
cama de glitter para fazer o 
efeito sugar. 

FOTOS DIVULGAÇÃO

1 - Após lixar e 
cutilar, pinte 
os unhas de 

vermelho. Exceto 
a do dedo anelar, 
que é pintado de 

nude com uma 
francesa branca.

2 - No dedo 
mínimo, faça 
a esmaltação 
com esmalte 
vermelho 
também faça 
o mesmo 
processo do 
efeito sugar.

2- Depois que 
fizer a francesa 
no anelar, antes 
do esmalte secar 
deposite uma 
cama de glitter 
para fazer o efeito 
‘sugar’.

3 - No dedo 
anelar faça 
uma sequência 
de pedrarias 
para dar um 
charme.

4 - Em seguida, ainda no 
dedo anelar, com boleador e 
esmalte branco, faça bolinhas 
perto da área pintada com 
esmalte vermelho.

Unhas natalinas! 
Dois modelos 
diferentes e bem 
fáceis para fazer. 
Confira o passo a 
passo para decorar 
as mãos e arrasar 
no dia de Natal

A manicure Jéssica Alves 
adora decorar as unhas 
com tema de Natal

3 - Na unha que foi feita a 
francesa, aplique esmalte 
vermelho na área da cutícula 
para fazer o gorro do Papai Noel.

5 - Para 
finalizar o 
Papai Noel, 
com um 
boleador 
e esmalte 
preto faça 
duas bolinhas 
centralizado 
para fazer 
os olhinhos. 
Para o nariz 
use esmalte 
nude. Se 
quiser,  
acrescente 
pedrinhas nas 
outras unhas. 

4 - No dedo 
indicador,  
faÃ§a uma 
decoraÃ§Ã£o 
em cascata 
com as 
pedrinhas.

UNHA DE PAPAI NOEL

UNHA DE PEDRARIAS
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Salva pela 

 Luiza e o 

filho: mais 

tempo juntos

A 
época do Natal é um momento único de confraternização com a 

família e pessoas que amamos, além de ser um período em que 

podemos exercitar os sentimentos de gratidão e esperança com 

mais intensidade. É essa a mensagem positiva que a cantora e composi-

tora Luiza Possi, de 36 anos, deixa aos fãs após um ano tão atípico para 

o Brasil e o mundo.

A cantora vai passar o Natal reunida com a família em sua casa, na 

cidade de São Paulo. Estarão com Luiza sua mãe, a cantora Zizi Possi, 

seu filho Lucca, de apenas 1 ano e seis meses, seu marido, o diretor de 

TV Cris Gomes, e seu tio José Possi Neto. “Vai ser um Natal de saudades 

e de esperança ao mesmo tempo. Tenho muita esperança de que meu 

pai saia dessa”, diz Luiza, que perdeu uma tia para a covid-19 e está com 

o pai, o músico Líber Gadelha, internado em decorrência da doença.

Nas redes sociais, a cantora pediu orações e recebeu apoio de fãs e 

amigos. “Ele ainda está em estado grave, mas está estável. Cada dia nessa 

luta é um dia que a gente ganha. Cada dia é um dia de rezar, agradecer e 

orar pela vida porque realmente ela nunca esteve tão por um triz como 

em 2020”, afirma, otimista.

RETORNO ÀS RAÍZES

Se o período de Natal é um ótimo momento para reunir a família, forta-

lecer os laços de amor e agradecer, o disco ‘Submersos’, em parceria com 

o cantor paraense De Maria, é uma boa trilha sonora para a noite da ceia. 

Lançado em novembro, o disco marca o retorno de Luiza às origens de 

sua família por conter ritmos locais como o xote ‘Oh, Bela’.

“Essa pegada regional tem relação com as minhas raízes. Minha famí-

lia vem do Acre, passa para Fortaleza, vai para Salvador e chega ao Rio 

de Janeiro, onde encontra a parte italiana da família. Essa origem e essa 

veia nordestina é muito forte dentro de mim. ‘Oh, Bela’ é bem ‘regional-

zona’, e gosto muito dela. Ainda vai ser single”, promete.

Além disso, ‘Submersos’ apresenta mensagens que reverberam nas 

festas de fim de ano, como gratidão e esperança, que são sentimen-

tos tão necessários para finalizar 2020.

“Traz um sentimento de que a gente pode submergir 

ao caos. A primeira música é ‘Cheiro de Filho’, que 

fala das coisas boas da vida e que ‘tudo é 

como tem de ser mesmo’. As coisas acon-

tecem do jeito que elas têm de ser, não tem 

jeito. Com o disco, a gente queria mostrar 

às pessoas que esse momento vai passar e 

momentos bons vão chegar”, conta Luiza.

música

DIVULGAÇÃO/TALITA ALENCAR

Luiza e a mãe, 

Zizi: shows 

adiados
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 Luiza Possi e o 

marido, o diretor 

Cris Gomes

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa 

Luiza Possi conta que 

tocar piano todo dia e 

fazer lives a ajudam a 

suportar a pandemia: 

“Me aproximei ainda 

mais da minha 

família”

MÚSICA QUE CURA
Parar de fazer shows e interromper a turnê que fazia com sua mãe, Zizi Possi, não foi fácil, mas foi necessário em decorrência da pande-mia. Em casa, a cantora utilizou a música como um refúgio. Além do disco com faixas autorais, Luiza passou a tocar piano diariamente e ainda fez diversas lives, inclusive, com a mãe, emocionando os fãs.“Só a música para eu não enlouquecer. Eu tocava piano todos os dias e, ainda assim, enlouquecia em alguns momentos, claro. Quem disser que passou ileso por essa pandemia, está mentido. A gente vai passando como dá e com criatividade também. E eu digo que a música me salvou mesmo”, confessa.Além de estar satisfeita com a produção do disco, ela aproveitou o tempo em casa para conviver mais com o marido e o filho. “Eu me aproximei ainda mais da minha família. Estive mais perto do meu marido e do meu filho quando achei que não teria tempo para vê-lo crescer”, diz a mamãe coruja. Outra novidade de 2020 foi o retorno de Luiza às telinhas. Ela, que já apresentou o ‘Jovens Tardes’, foi colaboradora do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e coach do ‘The Voice Brasil’, e se aventurou no quadro ‘Dança dos Famosos’, no qual chegou à semifinal. “É bem louco participar de uma competição. Eu me doei por inteiro para esse quadro e ensaiava quando não tinha que ensaiar. Foi uma ex-periência muito intensa”, conta a cantora.

EXPECTATIVAS PARA 2021
Luiza defende a ideia de as pessoas serem mais flexíveis com elas próprias e não terem planos definidos. “Não esperar tanto da gente, sabe? A gente já está passando uma barra muito pesada”, diz. “O que eu tenho é bastante contrato de publicidade para entregar, o que é ótimo. É uma vertente do meu trabalho que está me sal-vando, mas planos para voltar a fazer shows e lançar ‘Submersos’ nos palcos, eu não consigo fazer. Não sei se vai ter em 2021”, finaliza a cantora, que segue cautelosa em relação à pandemia e esperançosa de poder voltar aos palcos.

FOTOS  REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A cantora com o pai, Líber 

Gadelha, que está com covid
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Ester conta a Cassiano sobre a 
ameaça que Alberto fez a Samu-
ca, e diz que se sente refém do 
ex-marido.

TERÇA
Dionísio passa mal e Alberto 
pede socorro. Ester conta para 
Samuel sobre Dionísio.

QUARTA
Ester enfrenta Alberto e diz ao ex
-marido que espera que Dionísio 
não saia impune pelo fez contra 
sua família.

QUINTA
Samuel deixa uma mensagem 
gravada no celular de Ester avi-
sando que se encontrará com 
Dionísio. Juliano avisa a Quirino 
vai atrás de Doralice.

SEXTA
Ester conta para Cassiano a his-
tória que Dionísio inventou para 
justificar as joias.

SÁBADO
Dionísio oferece a Hélio o cargo 
de vice-presidente da empresa, 
em troca de um favor.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Benê diz que vai pensar sobre o 
convite de Guto. Tina e Anderson 
compõem juntos.

TERÇA
Chega o dia de K2 dar o depoi-
mento sobre gravidez em um 
documentário.

QUARTA
Fio e Juca se recusam a revelar 

para Lica sobre a aposta, e K1 e 
K2 explicam o jogo dos meninos. 

QUINTA
Malu conta a Edgar a ideia que 
teve para aumentar os lucros do 
colégio. Juca reclama com Lica.

SEXTA
Keyla vê que K2 não revelou a 
verdade para Tato. Felipe per-
cebe a tensão de MB.

17h45 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL 

SEGUNDA
Xavier diz que é o parceiro de 
Donatella. Ramiro aponta a 
arma para o motorista. Pode-
rosa diz à Olympia que quer 
achar o remédio que Leandro 
deu a Ramiro. Furacão desco-
bre que Rosa Flor é da polí-
cia. Ramiro guarda o dossiê. 
Miguel fala sobre Poderosa.

TERÇA
Poderosa pede para Rosa 
Flor esperar para incriminar 
Tobias. Ramiro não deixa Do-
natella levar seus pertences. 
Poderosa decide usar Cindy 
para fisgar Tobias. Furacão 
pede para Miguel tentar con-
vencer Poderosa a desistir da 
vingança contra Tobias.

QUARTA
Tobias flagra Poderosa me-
xendo em seu computador. 
Ramiro escuta do lado de 
fora. Tobias confessa que en-
venenou o pai. Tobias tenta 
enforcar Poderosa e Ramiro 
ameaça o filho. Poderosa se 
desespera. Um deles atira. 
Ramiro cai morto no chão. 
Tobias acusa Poderosa.

QUINTA
Não haverá exibição do capí-
tulo, por conta de uma pro-
gramação especial de Natal.

SEXTA
Não haverá exibição do capí-
tulo, por conta de uma pro-
gramação especial de Natal.

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Clarita diz para Beto que está 
namorando Francis. Carol conta 
para Beto que viu Maria Cecilia e 
Junior se beijando. Matilde deci-
de se vingar das chiquititas.

TERÇA
Matilde continua se fazendo 
passar por Ernestina e susten-
tando a mentira de que está fa-
zendo tratamento psicológico. 
Tomás Ferraz reclama do café 
preparado por Francis.

QUARTA
Junior diz que gosta muito de 
Maria Cecília e que ela não pre-
cisa esconder que eles estão jun-
tos e a convida para jantar. Carol 
e Fernando acompanham Vivi 
no jantar com a família Ferrashi.

QUINTA
Carmen vai ao orfanato e pre-

senteia as crianças com as bi-
cicletas do Ferrashi. Carmen diz 
para Cintia que estanhou ela 
não aceitar as bicicletas.

SEXTA
Sem Beto ver, Érica muda o sta-
tus do FriendBook do menino 
para relacionamento sério com 
ela. Clarita vê a atualização e 
fica triste com Beto.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER 

SEGUNDA
Ivana conhece Tereza Brant e 
se identifica com sua história. 
Biga sugere que Nonato faça seu 
show no Balada Jeiza.

TERÇA
Rubinho foge da prisão. Dan-
tas fala com Shirley sobre sua 
desconfiança com Mira. Cibele 
consegue um kit o DNA.

QUARTA
Ivana explica sua desconfian-
ça para Simone. Ruy pede que 
Joyce não receba mais Cibele 
em casa.

QUINTA
Abel tenta fugir de Mere. Ivana 
se reconhece com as roupas de 
Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se 
apresenta como sua mãe.

SEXTA
Yuri chama a polícia para de-
nunciar a invasão em sua casa. 
Ritinha revela a Bibi que Ruyzi-
nho é filho de Zeca. Heleninha 
se desespera.

SÁBADO
Rubinho volta para casa e rece-
be o apoio de Bibi. Garcia fala so-
bre o crime do qual foi testemu-
nha para Junqueira. Jeiza diz que 
viu Rubinho com a quadrilha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO 

SEGUNDA
Giovanni pede a Bruna que man-
tenha sigilo sobre o ataque que 
sofreu. Leonora, Rebeca e Dinal-
da vão a uma festa.

TERÇA
Aparício insiste que Giovanni 
aceite trabalhar no Grand Baz-
zar, e o rapaz desconfia.

QUARTA
Fedora fica transtornada com o 
sumiço de Estelinha nas redes 
sociais.

QUINTA
Adônis finge estar passando 
mal. Beto observa a festa de 
Apolo de longe para garantir que 
o piloto assine o contrato.

SEXTA
Apolo desiste do contrato e Beto 
se desespera. Enéas chama Gio-
vanni de terrorista no cinema.

SÁBADO
Aparício fica feliz por Giovanni 
aceitar o emprego Bazzar. Ca-
mila diz que gosta de Giovanni.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR
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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: 
afiar, aspiração, 
difração, 
espaço,espiar, 
etapa, fiação, 
fila, fria,laço, 
lápis, lisa, parte, 
patrão,pilão, 
radiação, raia, rali, 
rápida,respiração, 
retaliar, retraída, 
roça,sadia, safira, 
tapa, tarifa, 
terço,traço, três.

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 O dia pode correr numa boa 
se curtir o seu canto e se afas-
tar de algumas pessoas que 
são tóxicas para você. Já os 
amigos mais próximos podem 
ter um papel importante nos 
assuntos do coração.

 N Poderá contar com o apoio 
da turma para o que precisar, 
inclusive na paquera. A dois, 
os interesses em comum de-
vem crescer. Se está só, apos-
te num lance que deu certo 
recentemente.

 N Terá disposição para fazer 
planos e traçar metas a lon-
go prazo. Aposte em cuidados 
básicos com o seu corpo e sua 
saúde mental. Os assuntos 
amorosos prometem ótimas 
novidades hoje.

 N Será divertido se aproximar 
de pessoas importantes em 
sua vida. Sair da rotina au-
menta suas chances na con-
quista. Atenção com a saúde. 
O astral anda mais leve com o 
par, aproveite.

 N As estrelas prometem mu-
danças na vida pessoal, nos 
cuidados com a saúde ou até 
mesmo na aparência. Pode ter 
oportunidades no trabalho. 
Vai contar com novidades no 
romance e na paquera.

 N Vai curtir a companhia das 
outras pessoas neste domin-
go, mas tome os cuidados ne-
cessários. Lance recente pode 
correr melhor do que espera-
va. Declaração de amor ajuda 
a derreter o coração do par.

 N Talvez seja preciso redobrar 
o empenho para dar conta das 
tarefas domésticas. O roman-
ce conta com ótimas energias. 
Seu charme está com potên-
cia máxima na paquera, apro-
veite o momento.

 N Terá habilidade para expres-
sar ideias para colegas de tra-
balho. Momentos maravilho-
sos estão garantidos com pa-
rentes. Vai contar com muita 
sorte, seja na conquista ou no 
relacionamento atual.

 N Os laços familiares se forta-
lecem e você vai contar com 
o apoio do pessoal de casa. O 
romance se torna mais está-
vel a partir de hoje. Os astros 
favorecem a paquera, invista 
no alvo.

 N Aposte no jogo de cintura e 
no raciocínio rápido para dar 
conta do que está pendente. 
Cuide do seu dinheiro, evi-
te gastos desnecessários. Há 
chance de viver um romance 
de forma inesperada.

 N Pode encontrar novas ma-
neiras de faturar uma gra-
na extra. A possessividade e 
o apego exagerado serão os 
maiores vilões da união. Vai 
valorizar mais a segurança na 
paquera.

 N Terá confiança para lidar 
com qualquer coisa, princi-
palmente no trabalho. Ouça 
sua intuição, que estará muito 
forte! Dê o primeiro passo na 
conquista. Abra o coração ao 
par, dialogue.

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

SÉRIE ‘OS RONI’ VAI ENGATAR 
UMA NOVA TEMPORADA 

A 
série ‘Os Roni’, comandada por Whindersson Nunes e Tirullippa, 
acaba de acertar sua quarta temporada na programação do Mul-
tishow. O canal pago da Globo e a produtora Formata planejam 

iniciar as gravações no fim de fevereiro, quando esperam encontrar um 
cenário bem mais favorável. As participações especiais no programa tam-
bém estão em processo. A humorista e influenciadora Gessica Kayane, a 
GKay, também é dada como certa no elenco.

Em ‘Os Roni’, encontramos os irmãos Roniclayson e Ronivaldo envol-
vidos nas mais diversas situações. Whindersson e Tirullipa, intérpretes, 
dividem a responsabilidade de tocar o programa e definir seus rumos 
com a produtora Formata. 

Detalhe: a terceira temporada foi ao ar em junho deste ano num total 
de 20 episódios e não pôde contar com Mario Alberto, personagem de 
Oscar Magrini.

Na história, ele viajou para a um congresso na China e acabou se apai-
xonando por uma chinesa rica. Realidade: o ator estava comprometido 
com a novela ‘Gênesis’ e não encontrou espaço para fazer o humorístico.

TEATRO 
  n A pandemia atrapalhou os planos de lançamen-

to da segunda montagem brasileira do espetáculo 
americano mais longevo na Broadway, ‘Chicago’. 
Deveria ser este ano, mas acabou ficando para 2021, 
em São Paulo. Sob a produção da IMM e EGG En-
tretenimento, terá à frente a atriz e cantora Ema-
nuelle Araújo, que assumirá o papel da dançarina 
criminosa Velma Kelly.

  n Além do espetáculo ‘Chicago’, Emanuelle Araú-
jo se prepara para retomar as filmagens de ‘Meu 
Sangue Ferve Por Você’. Ela vai interpretar Graça, 
mãe de Magali (Giovana Cordeiro) e sogra de Sid-
ney (José Loreto), que também vai cantar em cena. 
O filme sofreu vários adiamentos, mas parece que 
agora vai.

  n O GNT fechou uma nova temporada do ‘Super-
bonita’ para 2021 e garantiu também Taís Araújo 
à frente do programa. As gravações estão previstas 
para acontecerem entre janeiro e fevereiro, movi-
mentando mulheres anônimas e famosas.

  n A  d i s c u s s ã o 
ocorrida durante 
a exibição de ‘To-
talmente Demais’ 
— um final dife-
rente para a pro-
tagonista — chega 
agora à sua subs-
tituta, ‘Haja Cora-
ção’. Se a Tancinha 
(Mariana Xime-
nes) poderá fechar 
a trama com Beto 
(João Baldasseri-
ni) — e não mais 
com Apolo (Malvi-
no Salvador).

  n Apesar das tor-
cidas nas redes e 
comentários dos 
próprios atores, o 
destino de ‘Haja Co-
ração’ será o mesmo 
de ‘Totalmente De-
mais’. Não haverá 
mudança nenhu-
ma de curso nesta 
edição especial da 
novela. 

  n Por causa da pandemia, o ‘Superbonita’ sofrerá 
algumas alterações. Um miniestúdio será especial-
mente montado na casa de Taís para as entrevistas 
e todas elas irão ocorrer remotamente.

CINEMA

SUPERBONITA
DE NOVO

ESQUECE ISSO

O QUE MUDA

  n A Disney e os canais pagos 
da Globo estão adiando vá-
rios projetos no Brasil. Progra-
mas que estavam para dar 
o pontapé inicial ainda este 
mês tiveram suas produções 
paralisadas.

 nNinguém esperava, nesta 
altura do campeonato, que 
Jovem Pan e RedeTV! pudes-
sem voltar às boas. Mas isso, 
conforme antecipado aqui, 
aconteceu e zerou a bronca ju-
dicial envolvendo o ‘Pânico’...

 n ...Na RedeTV!, segundo al-
guns executivos, isso acaba 
jogando uma certa pressão 
no ‘Encrenca’.

 nFlávia Alessandra encerrou 
trabalho nas gravações de 
‘Salve-se Quem Puder’ e ago-
ra entra em férias na Globo. 
A atriz, que renovou contrato 
com por quatro anos, deverá 
integrar o elenco da próxima 
novela de Gloria Perez.

 nCom o fim de mais uma 
temporada do ‘The Voice Bra-
sil’, a cantora Iza vai aguar-
dar instruções. Ela não tem 
novos compromissos com o 
Multishow.

Quarta-feira, a partir das 
22h45, a Record irá mostrar 
o especial ‘Família Record’, 
movimentando apresenta-
dores como Sabrina Sato, 
Marcos Mion, Rodrigo Faro, 
e os atores Adriana Garam-
bone, Petrônio Gontijo, Ân-
gelo Paes Leme, Igor Rickli. 
Por causa das regras de dis-
tanciamento, haverá pouca 
presença em estúdio. Nesta 
edição, o programa homena-
geia famílias brasileiras que 
tiveram histórias marcantes 
em 2020.

Enquanto isso, ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, novela 
na fila das 19h da Globo, está com o seu trabalho de 
texto muito adiantado. Já as gravações, por causa 
do novo coronavírus, continuam em ritmo lento. Os 
atores, como Giovanna Antonelli (foto), que viverá 
a Paula na nova trama, estão sendo testados duas 
vezes a cada 14 dias.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Recém-chegados à CNN, os ex-globais Glória Vanique, 
Carla Vilhena e Márcio Gomes foram convocados para a escala de Natal 
(sexta, sábado e domingo) do canal de notícias. Mas escaparam da de 
Ano Novo. Detalhe: Monalisa Perrone não aparece em nenhuma delas.

AO TRABALHO.

baterebate

C’est fini
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