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Ludmilla é uma das técnicas do ‘The 

Voice+’, que estreia no próximo domingo. 

“Só nos dois primeiros dias de gravação já 

me emocionei demais”, conta. P. 4
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n  site: https://odia.ig.com.br/odiad/gardenia

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

J
aneiro é o mês de começar dietas e planejar 

ficar magra para o verão. Quem também exage-

rou nas festas de fim de ano? Depois das ceias 

vem o sentimento de culpa! “Eu comi muita raba-

nada”, “Bebi demais”, essas e outras queixas são 

muito comuns, certo? 

Além disso, depois do período de festas sofremos 

com os incômodos: inchaço, sonolência, dores de 

cabeça, desconforto gástrico. Em um curto espaço 

de tempo a capacidade de acumular gordura não 

é tão expressiva quanto a retenção de líquido após 

um ou dois dias de excessos na alimentação. Mas 

existe uma solução que pode ajudar muito a reduzir 

esses problemas. A nutricionista Renata Branco 

ensina um suco detox caseiro para se livrar dos ex-

cessos das festas de fim de ano. Fiquem ligadas 

na receita e comecem o ano numa boa! O ideal é 

tomar o suco todos os dias pela manhã.

- 5 folhas de ora-pro-nóbis ou couve orgânica;

DETOX CASEIRO

para se livrar dos excessos 
das festas de fim de ano

D MULHER

 nO verão chegou e mesmo com a pandemia muitas pes-
soas pretendem curtir as férias e até viajar com a família. 
Os cuidados com o coronavírus precisam ser redobrados. 
Vamos ficar atentos às dicas do médico Alex Sander 
Ribeiro, coordenador da Emergência do CHN? Ele alerta 
que é necessário ter muita cautela ao viajar, mas com as 
devidas medidas de segurança e alguns ajustes na pro-
gramação, é possível aproveitar com muita segurança. 

A parte mais importante continua sendo seguir os 
protocolos para evitar o contágio, como o uso de máscara 
e a higienização das mãos ao longo do dia. Esses hábitos 
devem ser mantidos em qualquer situação, tanto para 
quem passará as férias em casa quanto para aqueles que 
escolheram viajar – explica o médico.  

O médico afirma que o mais recomendado é que as 
pessoas ainda restrinjam as saídas de casa sempre que 
possível e escolham atividades que possam ser feitas 
em família.

É indicado explorar pontos turísticos e atrações que 
sejam perto de casa, ao ar livre, em meio à natureza, 
sobretudo aquelas em espaço aberto, como parques e 
cachoeiras, e que não reúnam muitas pessoas de uma 
vez – aconselha Alex.

CONFIRA AS DICAS:

 nLocais com alto índice de contaminação devem ser 
evitados;

 nAo buscar orientação sobre o destino, certifique-se de 
que o lugar escolhido permite a entrada de turistas e in-
forme-se sobre as exigências necessárias para visitá-lo;

 nPreferir o carro aos demais meios de transporte, como 
avião e ônibus, para não entrar em contato com muitas 
pessoas de uma vez;

 nAs superfícies de contato em quartos de hotéis ou casas 
também devem ser higienizadas com frequência com 
álcool 70%;

 nCaso não seja possível sanitizar as roupas usadas 
durante a viagem, elas devem ser guardadas  em sacos 
longe das roupas ainda limpas;

 nMantenha uma distância segura de cerca de um metro 
e meio de outras pessoas;

 nNão compartilhe objetos pessoais como celulares, 
copos e talheres;

 nAo retornar para casa, separe imediatamente a roupa 
suja para higienização.

COMO VIAJAR  
NAS FÉRIAS COM SEGURANÇA

BELEZA DA ALMA

Sejamos como a primavera que 
renasce cada dia mais bela... 
Exatamente porque nunca são 
as mesmas flores. 

CLARICE LISPECTOR

DIVULGAÇÃO

- 1/2 maçã;

- 1 limão espremido;

- 1 colher de sopa cheia de salsão;

- 2 cubos de gelo de água de coco;

- 1 colher de sobremesa rasa de semente de chia;

- 1 colher de café rasa de gengibre;

- 150 ml de água.

Bater tudo no liquidificador.

Agora é ter foco, beber muita água, não esquecer os 

exercícios físicos e curtir a estação mais alegre do ano!
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N
eta de Dorival Caym-
mi e sobrinha de Nana 
Caymmi, Alice carrega 

um sobrenome de peso. Mas 
isso não afeta a originalida-
de dessa cantora e composi-
tora de 30 anos. Seu mais re-
cente trabalho, a regravação 
da música ‘Me Leva’, sucesso 
atemporal de Latino, mostra a 
irreverência musical da artis-
ta que transita da MPB e pop 
até o funk melody e a música 
eletrônica.

“Ousadia é uma especia-
lidade da casa. Nunca tive 
medo de fazer nada e se tives-
se, eu nem sairia de casa para 
trabalhar, afinal, sou neta de 
Dorival Caymmi...”, reflete Ali-
ce sobre a pressão e os ques-
tionamentos sobre a família 
ilustre, que não costuma dar 
pitacos em seus trabalhos. 
“São as pessoas que falam 
muito desse assunto e eu sei 

que chama atenção, mas se 
eu ficar pensando nisso, eu 
não faço nada. Então, eu faço 
e quem gostar, gostou. Quem 
não gostar, um forte abraço”, 
declara, aos risos.

Não é de hoje que a cantora 
flerta com o funk. Em 2014, 
no elogiado disco ‘Rainha dos 
Raios’, Alice regravou o hit 
‘Princesa’, de MC Marcinho. 
Para a cantora, é um gênero 
que se destaca pela melodia, 
item necessário para uma boa 
música como ela aprendeu 
com o pai, Danilo Caymmi.

“Eu sou muito amarradona 
nesses ‘hitaços’ do funk melo-
dy. Sempre achei a melodia ‘Me 
Leva’ legal porque é dramáti-
ca e tem a ver comigo, com a 
região que eu canto e as coisas 
que eu falo. Além disso, seria 
um cover divertido para jogar 
para a galera após um ano tão 
difícil como 2020”, revela Alice 
sobre a escolha da música, que 

‘Ousadia é 
especialidade
da casa’, brinca  
Alice Caymmi 
sobre carreira

foi lançada em dezembro e fei-
ta em parceria com a produtora 
curitibana Vivian Kuczynski, 
de apenas 17 anos.

ORIGINALIDADE

A regravação é uma home-
nagem a versão original, que 
marcou a década de 90, mas 
também reforça a identidade 
da cantora, que é reconhecida 
por ter um jeito próprio de se 
expressar. “É uma versão mui-
to minha. As pessoas, inclu-
sive, têm falado que dá para 
perceber que eu fiz esse novo 
arranjo”, conta.

Isso tudo é reflexo do gosto 
eclético e referências musi-
cais de Alice. Na adolescência, 
escutava de ‘A Bela e a Fera’ a 
Nirvana, gostos que permane-
ceram na fase adulta. Atual-
mente, ela diz escutar muito 
rap e trap, além de jazz. Na 
casa dela, Kendrick Lamar e 
Cardi B não param de tocar.

“Eu ouço muita música, cur-
to muita coisa, não dá para di-
zer que vem de um lugar só. Até 
porque para fazer um arranjo 
que tem tanto a minha cara, 
eu preciso ter um repertório. 
É daí que vem a maluquice de 
as pessoas reconhecerem que 
o arranjo é meu. Tenho muitas 
referências de lugares diferen-
tes. Enfim, a minha cabeça é 

muito doida”, brinca.

EXPECTATIVAS PARA 2021

Alice afirma que reage bem às 
crises e isso não foi diferente 
em 2020. O período de isola-
mento social foi um momento 
de criação, tanto na música 
como na pintura, que permi-
tiu renovação a nível pessoal 
e artístico.

“Eu saí totalmente da área 
de conforto de não poder fa-
zer show, de não poder sair e 
me distrair. Fiquei olhando 
para mim mesma, para o meu 
umbigo e, ao invés de surtar, 
eu resolvi compor”, revela a 
cantora, que define o momen-
to como trágico para o setor 
cultural e equipes técnicas, 
que perderam o sustento e 
não foram assistidas pelo 
governo.

Mas Alice vê esperança no 
horizonte e acredita que 2021 
vai ser um ano mais positivo 
que o anterior, mas também 
de trabalho para “reconstruir 
a casa que caiu”. “Momento 
de reconstruir nossa vivencia, 
música, arte e cultura, que é a 
base de tudo. Uma reconstru-
ção da maneira de se relacio-
nar”, reflete a cantora.

Alice e a capa do single ‘Me Leva’ (E): “Adoro os ‘hitaços’ do funk”, diz

IGOR REIS/DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO

Cantora carioca, de 30 anos, regravou o funk melody  
‘Me Leva’, com sua sonoridade pop-eletrônica

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, 

sob supervisão de Tabata Uchoa
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T
rinta e três quilômetros separam Du-
que de Caxias, município da Baixada 
Fluminense, onde Ludmilla nasceu, e 

Jacarepaguá, onde estão os Estúdios Globo. 
A distância geográfica, no entanto, está longe 
de representar todo o caminho que a cantora 
percorreu até chegar à cadeira de técnica do 
‘The Voice+’, que estreia no próximo domingo, 
na Globo.

Aos 25 anos, Lud é a integrante mais jovem 
da equipe, que também conta com Claudia 
Leitte, Daniel e Mumuzinho. “Eu estou aqui 
como a caçula e na expectativa de aprender. 
Tô doida para o programa ir ao ar, porque só 
nos dois primeiros dias de gravação eu já me 
emocionei demais”, conta a funkeira.

COMEÇO COM PÉ DIREITO 
Mas antes de dar ‘start’ 
na nova fase, Ludmilla faz 
questão de contar como 
se sentiu ao ser convidada 
para participar da atração. 
O pedido veio por telefo-
ne, em um ligação do di-
retor do programa, Creso 
Eduardo Macedo. “Quando 
eu atendi e ele falou quem 
era, na hora veio na minha 
cabeça: ‘o que será que eu 
fiz de errado?’. Mas aí ele me 
convidou para ser técnica 
e eu fiquei muito nervosa. 
Meu Deus, onde eu fui pa-
rar? Jeová! Quase tive um 
piripaque”, brinca.

JOÃO COTTA / GLOBO

CONFIANÇA E CUIDADO
Acostumada com críticas 
desde o começo da carreira, 
quando ainda cantava como 
Mc Beyoncé, a funkeira deci-
diu aceitar o novo posto, mes-
mo entendendo que seria um 
desafio e que poderia ser alvo 
de julgamentos. “A primeira 
coisa que eu pensei foi: ‘a ga-
lera vai cair matando em cima 
de mim por eu ter só 25 anos 
e estar julgando gente que é 
bem mais madura que eu’. Mas 
olha tudo o que eu construí na 
minha vida, olha onde eu já 
cheguei, porque sou muito 
determinada. Eu vi que, sim, 
eu tenho capacidade para es-

Ludmilla quer ver mais 
representatividade 

negra na TV. “Não 
vamos mais recuar”, diz 

Claudia Leitte, 

Daniel, Ludmilla e 

Mumuzinho (E), e a 

cantora na poltrona 

de jurada (D)

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

FOTOS REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃOJOÃO MIGUEL JÚNIOR / GLOBO
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REPRESENTATIVIDADE

Ao lado de Mumuzinho, Lud 
traz também a luta por uma 
representatividade negra em 
espaços de destaque. Para a 
cantora, que é vítima de ata-
ques racistas diariamente, 
esse tipo de movimento de-
veria se tornar cada vez mais 
comum. “Eu vejo como um 
avanço, apesar de ainda ca-
minharmos a passos lentos, 
mas estamos na luta e isso é 
o mais importante. Não va-
mos mais recuar porque foi 
assim que começamos a fazer 
mais barulho e, consequente-
mente, a ganhar mais espaço. 
É daí para mais, já passou da 
hora, Brasil”.

tar ali”, explica Lud, fazendo 
referência ao novo modelo do 
reality, exclusivo para talentos 
a partir de 60 anos.

O argumento da cantora, 
nesse sentido, leva em con-
ta a sua própria experiência 
artística. “Eu já estive no lu-
gar dessas pessoas. Eu tinha 
o sonho de ser cantora. Que-
ria que, por onde eu tivesse 
passado, as pessoas tives-
sem mais cuidado com meu 
sonho. Então uma coisa que 
eu tenho é cuidado com os 
sonhos dos outros. Uma res-
ponsabilidade que tenho nas 
minhas mãos, ali, é o sonho de 
alguém”, defende.

Tinha o sonho de ser 
cantora. E uma coisa que 

eu tenho é cuidado com 
os sonhos dos outros

LUDMILLA 

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / GLOBO
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Dionísio tenta agarrar Maria Adí-
lia, mas ela reage. Guiomar pro-
mete ser aliada de Maria Adília.

TERÇA
Bibiana diz a Hélio que ele pode 
ficar em sua casa. Lino e Taís 
trocam olhares.

QUARTA
Dionísio tira Maria Adília de Vila 
dos Ventos. Alberto fica intriga-
do com a demissão em massa 
da empresa.

QUINTA
Zuleika se desespera por não 
conseguir acordar Ester.

SEXTA
Depois da explosão, Duque cha-
ma por Cassiano. Hélio pede em-
prestado o dinheiro da poupan-
ça de Marizé e Lipe a Bibiana.

SÁBADO
Bibiana pede a Juliano que vá 
à polícia contar que viu Hélio e 
Arruda no resort. Cassiano sai 
da UTI e é levado para o quarto.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Keyla tenta conversar com Tato 
sobre Aldo. Edgar repreende 
Malu por falar com o jornalista 
da sala dele.

TERÇA
Roney explica sobre Aldo para 
Keyla e Tato. 

QUARTA
Lica conversa com Felipe, quan-

do Samantha aparece.

QUINTA
Benê e Guto comemoram suas 
apresentações. MB implora para 
ficar na casa de Lica.

SEXTA
Cícero deixa a casa de Josefina, e 
Benê questiona a mãe. Tato cui-
da de Aldo, que resiste à atenção 
do filho. 

17h45 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL

SEGUNDA
Escondida no matagal perto 
do posto de gasolina, Pode-
rosa é baleada por policiais. 
Miguel avisa para Rosa Flor 
e delegado Jorge, que aca-
bam de chegar ao local do 
tiroteio, sobre a situação de 
Poderosa.

TERÇA
Toda esbaforida, Furacão 
chega ao hospital para visi-
tar Poderosa, uma semana 
depois do tiroteio. Conta a 
amiga que Miguel salvou sua 
vida mais uma vez.

QUARTA
 Maria Antônia diz a Miguel 
que Poderosa receberá alta 
do hospital. Cindy avisa An-
tônio Júnior que está indo 
embora. Ela não acha certo 
morar lá enquanto não esti-
ver casada.

QUINTA
Na mansão, Poderosa des-
ce a escada deslumbrante. 
Todos percebem só de olhar 
que ela está mudada. Cin-
dy, Maria Antônia e Angélica 
conversam sobre fé.

SEXTA
Poderosa fica surpresa dian-
te de Miguel. Ela quebra o 
gelo e diz que leu o livro de 
Oseias na Bíblia como ele su-
geriu, e diz também que leu 
o bilhetinho colado e que ele 
tem razão.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Valentina leva comida para Mi-
guel no porão do orfanato.

TERÇA
Sem a companhia de Cintia, Ma-
tilde decide descer sozinha ao 
túnel com um machado para 
quebrar os tijolos da porta e pe-
gar o tesouro só para ela.

QUARTA
Tobias, que está como Tomás 
Ferraz, se reúne com um novo 
empresário.  O homem diz que 
Tomás precisa mudar o visual 
para se adaptar ao gosto do pú-
blico brasileiro.

QUINTA
Junior está dentro do carro com 
Maria Cecília e vê no lado de fora 
o primeiro beijo entre Fernando 
e Carol. No luau, as Chiquititas 
cantam a música “Amigas”.

SEXTA
Carmen visita uma amiga para 
que avalie uma das pinturas do 
tesouro do orfanato.

SÁBADO
Rafa, Tati e Ana continuam dis-
cutindo sobre de quem a mas-
cote Pipoca gosta mais. Mosca 
tenta evitar Mili para esquecer 
a garota.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Ritinha e Zeca se beijam, mas ele 
pede que ela vá embora de sua 
casa. Jeiza afirma a Érica que 
está abandonando a carreira de 
lutadora.

TERÇA
Eurico abandona Silvana e se 
muda para a casa de Heleni-
nha. Dantas socorre Silvana, que 

afirma não ser uma jogadora 
compulsiva. Dita pede ajuda a 
Simone.

QUARTA
Joyce se desespera com o com-
portamento de Ivana e pede 
ajuda a Simone.

QUINTA
Todos acodem Jeiza, que afirma 
saber de onde veio o tiro contra 
seu carro.

SEXTA
Ivana não consegue contar a 
Joyce e Eugênio sobre sua tran-
sição e diz a Simone que se afas-
tará de casa por um tempo.

SÁBADO
Irene rouba o carro de Eugê-
nio. Zeca recebe uma men-
sagem de Ritinha e tem um 
pressentimento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Apolo fica sem entender a hos-
tilidade com que as pessoas da 
vila o recebem.

TERÇA
Carol avisa a Cris que Shirlei não 
está namorando Adônis. Hen-
rique constata que Felipe está 
apaixonado por Shirlei.

QUARTA
 Aparício fica preocupado ao 
perceber que alguns membros 
do Conselho estão a favor de 

Fedora.

QUINTA
Apolo diz a Shirlei que não con-
seguirá viver sem Tancinha.

SEXTA
Aparício pede ajuda a Bruna 
para impedir que Fedora assu-
ma a presidência da empresa.

SÁBADO
Camila pressiona Giovanni, que 
decide contar como conheceu 
Bruna.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

ADRI LIMA/DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

ESTEVAM AVELLAR/ 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:  
além, áloe, 
amena, anel, 
cega, cela, cena, 
conde, cone, gelo, 
gema, gêmea, 
lance, lema, leme, 
mega, meneio, 
navio, noiva, nova, 
óleo, onde, oval, 
vagem, vale, vela, 
venal, viagem, 
viga, viola.

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 Afaste-se de pensamen-
tos negativos. Dedique-se 
a novos hobbies.  Finan-
ceiramente, os planos vão 
bem. Na vida a dois, ino-
ve um pouco mais .  Cor: 
verde-escuro.

 N Aposte em um almoço ca-
prichado ou em conversas 
produtivas com os familia-
res. Busque relaxar um pou-
co mais. No romance, con-
fiança é a palavra da vez. Cor: 
Vermelho

 N Excelente dia para focar nos 
seus principais objetivos. Uti-
lize o bom momento para  ir 
atrás do futuro. Adote uma 
postura mais determinada 
para ir bem na paquera.  Cor: 
pérola.

 N Hoje a sensação de preguiça 
vai ser mais do que dobrada. 
Se utilize disso para se apro-
ximar do seu par romântico.  
Mude um pouco a rotina e 
permita-se sonhar mais.  Cor:  
prata.

 N Novas oportunidades de 
trabalho irão surgir para 
você. Financeiramente, apro-
veite as portas que podem se 
abrir para você. Utiliza fan-
tasias para conquistar. Cor: 
laranja.

 N O dia é bom para elaborar 
alguns planos para a vida 
profissional. Fortaleça sua 
autoconfiança e vá em fren-
te. Aposte em programas a 
dois, aposte no romance.  Cor: 
branco.

 N O momento é de relaxar. As 
perspectivas para o seu futu-
ro são positivas e você pode 
vislumbrar novos horizontes. 
A criatividade pode atrair a 
paquera da pessoa certa. Cor: 
pérola.

 N Faça contato com seus ami-
gos e familiares. Alguns inves-
timentos financeiros podem 
render frutos. Com o seu par, 
desfrute novas possibilida-
des, novos jeitos de fazer as 
coisas. Cor: verde.

 N As sensações de saudade e 
desilusão podem surgir nes-
ses dias. No amor, converse 
com o seu parceiro amoroso 
e aproveite a intimidade. Cui-
dado com a exigência extre-
ma.  Cor: bege.

 N O bom-humor irá abrilhan-
tar seu dia. No relacionamen-
to, compartilhar é a palavra 
da vez. Divida seus pensa-
mentos com o parceiro. No-
vos caminhos podem apare-
cer em sua vida. Cor: creme.

 N Você irá acordar com espe-
rança e positividade. Muita 
disposição no mercado de tra-
balho irá lhe trazer satisfação. 
Carinho e muito amor estarão 
presentes na vida a dois.  Cor: 
pink.

 N Foque em atividades físicas 
ou espirituais. Não se preo-
cupe tanto com os desafios 
profissionais. Na paquera, o 
convívio com seu alvo da vez 
é o melhor caminho.  Cor: 
laranja.

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



8   D MULHER DOMINGO, 10.1.2021  I  O DIA

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

GLOBO VAI AUMENTAR 
ESPAÇO PARA REALITIES

O 
comando da TV Globo colocou o gênero reality show como uma das 
prioridades para os próximos tempos, e em todos os seus segmen-
tos, como confinamento, música, gastronomia, dança, resistência 

física e por aí afora.
Por trás disso, a audiência, que sempre corresponde, independente-

mente de cenários complicados, como o da pandemia, e uma certa faci-
lidade em buscar apoio do mercado publicitário.

Pra quem não sabe, o formato ‘The Voice+’ nasceu da conversa com 
uma agência de publicidade, e foi bem aceita na casa. Bem produzido e 
pensado, impossível não dar lucro.

Se a pandemia não atrapalhar, 2021 tem tudo para ser o ano dos rea-
lities na Globo, que além de receita certa pedem baixo investimento. O 
‘BBB’ é apontado como maior exemplo.

Mas também, para este ou próximo ano, espera-se ressuscitar o ‘No 
Limite’, apoiado em uma nova estrutura de eliminação, já turbinar as 
novas edições do ‘The Voice’, e seguir investindo em outros, como ‘Pop-
star’, ‘Dança dos Famosos’, ‘Superchef ’, ‘Mestre do Sabor’, entre outros.

VEM AÍ
  n Depois de Day Mesquita viver uma garota de progra-

ma em ‘Amor Sem Igual’, agora será a vez de Tati Infan-
te interpretar uma prostituta na série ‘Ameaça Invisí-
vel’, na Record. Yasmin é a personagem, também dona 
de um espírito empreendedor, que explora ao máximo 
quando se vê impossibilitada de atender pessoalmente 
seus clientes por conta do isolamento social.

  n É até natural aguardar uma mudança no relacio-
namento entre atores e o novo comando de novelas 
da Globo. De saída, Silvio de Abreu, 42 anos de casa 
e, à frente da Dramaturgia Diária desde 2014, tinha 
o departamento nas mãos e, entre outras coisas, sa-
bia lidar como ninguém com as vaidades do elenco.

José Luiz Villamarim, novo número 1, terá mais 
esse “trabalho” pela frente.

  n O rigoroso protocolo de saúde colocado em práti-
ca na novela ‘Um Lugar ao Sol’, produção na fila das 
21h da Globo, vale para todos. Da estrela principal 
ao figurante.

  n Luciano Huck retoma 
as gravações do ‘Cal-
deirão’ em fevereiro, se 
nada mudar nas regras 
de isolamento. Por en-
quanto, trabalhos de 
pré-produção.

  n Em 5 de fevereiro, a 
Netflix estreia ‘Cidade In-
visível’, criada por Carlos 
Saldanha e protagoniza-
da por Marco Pigossi. O 
ator faz um detetive do 
mundo sobrenatural.

  n Outro dia, um ator ainda pouco conhecido foi cha-
mado para contracenar com Andrea Beltrão e Maria-
na Lima, entre outros, e se surpreendeu. Do momento 
que saiu para a gravação, passando pelos estúdios e 
o retorno para casa, tudo foi monitorado pela Globo.

RELACIONAMENTO

SEM EXCEÇÃO
AQUECIMENTO

CIDADE INVISÍVEL

EXEMPLO

  n Marcos Palmeira vai se 
dividir entre as gravações 
da série ‘O jogo que mu-
dou a história’, revivendo 
o delegado Benício de ‘A 
Divisão’, e os preparativos 
do remake de ‘Pantanal’. A 
nova versão desse sucesso 
de Benedito Ruy Barbosa, 
se tudo der certo, deve es-
trear em outubro.

DOIS TEMPOS

  n Daniel Erthal e Patrícia Guer-
ra farão ‘Ameaça Invisível’ na 
Record. 

 nA série ‘Loki’, estrelada por 
Tom Hiddleston, chega ao Dis-
ney Mais, em maio.

 nBiel, vice-campeão de ‘A 
Fazenda’, vai retomar as lei-
turas do filme ‘Vitrine Huma-
na’, baseado em livro de Silvio 
Cerceau...

 n ... Se a pandemia permitir, 
as filmagens terão início em 
março...

 n ... Babi Xavier e Gustavo Men-
des também estão no elenco.

 nO ‘Esquadrão da Moda’, como 
já antecipado neste espaço, 
poderá tomar um rumo dife-
rente este ano...

 n . . .  E m  v e z  d o  S B T,  a 
Bandeirantes.

 n ‘Guerra e Paz’, série do Car-
los Lombardi, chegou à Globo 
Portugal.

 nAna Paula Arosio continua 
recebendo muita atenção das 
plataformas da Globo, quando 
aparece em alguma produção 
do passado, como ‘Terra Nos-
tra’, na Globoplay...

 n ... Mas não passa disso...

 n ... Oficialmente, não houve 
mais convite para uma volta.

O ‘Programa do Ratinho’ vol-
tará com edições inéditas 
no começo de fevereiro. E a 
partir daí, o apresentador 
vai colocar em cena alguns 
novos quadros, como parte 
do processo de recuperação 
de sua audiência.

Os Grupos Globo e Bandeirantes deram uma pausa no processo 
de demissões. Para alívio de seus funcionários.
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Ana Hikari, da série ‘As Five’, iniciou gravações 
de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, próxima novela 
das 19h da Globo. Ela faz a Vanda, personagem 
do núcleo da protagonista Valentina Herszage. 
“Vanda é uma garota que mora na Tijuca e tem 
uma banda com o melhor amigo. Eles acabam 
conhecendo uma dançarina e formando um 
triângulo amoroso”, adianta a atriz.


