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V
encedora do programa ‘Big Bro-

ther Brasil 13’, a apresentadora 

Fernanda Keulla é um show de 

simpatia e positividade. Dona de uma 

beleza estonteante, o nosso mulherão 

de hoje é muito mais do que uma linda 

mulher, ela é inteligente, carismática e 

espalha muita alegria por onde passa. 

Uma nova edição do programa come-

ça esta semana. Enquanto isso, vamos 

conhecer um pouco mais sobre essa 

super gata?

 O que você aprendeu com o pro-
grama? Como é sua relação com os 
outros participantes?

O BBB mudou a minha vida prin-

cipalmente como ser humano. Em 

uma situação de confinamento, sem 

informações externas e convivendo 

com pessoas estranhas você testa 

todos os seus limites e isso propor-

ciona muito autoconhecimento. Essa 

foi a minha maior lição como pessoa: 

sempre olhar para dentro, para se 

respeitar e respeitar os outros. A convi-

vência com meus colegas de programa 

infelizmente depois que a gente saiu 

da casa ficou mais distante. Amo e 

tenho gratidão por todos, falamos nas 

redes sociais, mas sou mais próxima da 

Kamilla Salgado.

 Qual sua dica para manter o corpo e 
o alto astral?

O mais importante é ser feliz, inde-

pendente do que dizem ser certo ou 

errado. Treino porque me sinto melhor, 

me deixa mais disposta e faz bem à 

saúde, independente de questões 

estéticas. Assumir o que me incomoda 

tanto no meu físico quanto no meu 

jeito de levar a vida é me aceitar, e acho 

que se aceitar e se amar é a melhor 

maneira de se manter o astral! 

Quais são seus planos para o  
este ano?

Este ano eu quero principalmente 

me descobrir artisticamente em outras 

D MULHER

 nO calor já está a todo vapor. No verão, a dica é optar 
por alimentos mais refrescantes. Para acertar nas 
comidinhas da estação, a nutricionista Fabi Sabatini 
deixou sugestões de alimentos com alto teor hídrico 
e de fácil digestão. Fiquem ligadas!

 nÁgua de coco: é uma das frutas mais consumidas 
durante esta estação. Indicado por ser um isotônico 
natural. Tem a quantidade ideal de sódio e potássio 
e é a bebida certa para ser consumida após a prática 
de esportes e longos períodos de exposição ao sol. 
Seu consumo reduz a pressão arterial e o risco de 
doenças cardíacas e renais.

 nMelancia: queridinha do verão, tem 92% de água 
em sua composição, é rica em vitaminas e minerais, 
como vitamina A, C, magnésio, sódio e potássio. 
Outro destaque da fruta é ser rica em licopeno, um 
antioxidante importante, principalmente na preven-
ção de doenças cardiovasculares.

 nAbacaxi: rico em água, sendo 86% de sua com-
posição, possui diversas vitaminas e minerais, como 
A, C, B1 e magnésio, que aumentam a imunidade e 
eliminam as inflamações do corpo. O destaque é a 
presença da substância bromelina, que acelera a 
recuperação dos danos causados pelo esforço físico. 
É recomendado para quem pretende emagrecer, 
pois também é um alimento diurético, contribuindo 
para o bom funcionamento intestinal, reduzindo a 
compulsão alimentar por seu bom teor de fibras.

 nPepino: rico em água, minerais e antioxidantes, 
uma ótima pedida para quem está na busca pelo 
emagrecimento. Entre as vantagens deste alimento: 
perda de peso, prevenção do câncer, melhora o trân-
sito intestinal, auxilia na circulação sanguínea e re-
gula o açúcar no sangue. Outro ponto positivo é sua 
capacidade de refrescar e hidratar a pele, minimizan-
do as irritações provocadas pelo sol, basta colocá-lo 
na região afetada e aguardar alguns minutos.

 nBanana: rica em fibras, carboidratos, vitami-
nas, potássio e antioxidantes. Dentre os principais 
benefícios deste alimento estão: redução de cãi-
bras e dores musculares, prevenção de doenças 
cardiovasculares.

ALIMENTOS QUE SÃO A CARA DO VERÃO

BELEZA DA ALMA

Acordar com um sorriso no 
rosto é a mais bela dica de 
beleza para qualquer mulher.

áreas que eu amo, como o futebol e a 

culinária, em projetos para a internet. A 

moda é algo que eu amo, então a gen-

te sempre investe nos looks! (risos).

Você também é advogada. Já so-
freu preconceito na carreira por ser 
bonita?

Eu amo o Direito e como advoga-

da atuei na área tributária. O maior 

preconceito eu sofri por ser mulher em 

um ambiente corporativo, que nas mi-

nhas experiências profissionais eram 

dominados por homens. Minha forma 

de luta foi bem arriscada, eu decidi me 

impor nas situações que me sentia 

subjugada e intervir nas situações em 

que eu presenciava este tipo de ati-

tude com outra mulher. Hoje vejo um 

avanço na consciência empresarial em 

formar times  femininos, treinamentos 

e discussão aberta desses temas, mas 

nossa luta é eterna em todas as áreas, 

infelizmente.

Qual seu recado para nossas 
leitoras?

Meu recado principal para todas as 

mulheres é na verdade um aperto de 

mão, porque nós mulheres unidas nos 

tornamos sim capazes de gerar uma 

mudança geral na nossa sociedade. 

Sororidade como empatia feminina 

é sobretudo poder criar uma rede de 

apoio e de muito amor entre nós. Va-

mos juntas!

FERNANDA KEULLA

O outro lado 

da ex-BBB
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ISABELLE ROSA

O 
verão sempre traz no-
vas tendências de moda 
praia. Desta vez, as famo-

sas se renderam a ‘amarração 
criativa’. É uma forma de dar 
uma cara nova para o biquíni 
de maneira prática e sem ne-
nhum custo adicional. Luí-
sa Sonza, Iza, Anitta, Sabrina 
Sato, Bruna Marquezine, Aline 
Riscado, Fernanda Paes Leme 
e várias outras celebridades já 
desfilaram por aí com a novida-
de e publicaram os cliques em 
suas redes sociais.

A influenciadora digital e 
consultora de moda Talita Ba-
zilio ensina como conseguir o 

efeito das amarrações. “O mo-
delo mais fácil para realizar es-
sas amarrações são os biquínis 
de cortininha. Mas, você pode 
utilizar qualquer outro mode-
lo, contanto que ele tenha o 
suficiente para amarrar. Por 
exemplo, dá para usar com o 
maiô se o decote das costas não 
for tão cavado, vale inverter o 

lado de uso ou cruzar as alças 
em formato de x”, ensina ela, 
que dá mais uma dica: “Se você 
quer adotar a tendência mas 
é mais discretinha, um estilo 
de amarração charmoso e per-
feito para quem não gosta de 
chamar tanta atenção é trans-
passar as alças por baixo dos 
seios. Inclusive, esse é um dos 
truques queridinhos entre as 
fashion girls nessa temporada”.

A profissional ainda revela o 
modelo que está mais em alta. 
“O trikíni. Você pode transfor-
mar o seu biquíni no modelo 
preferido de Anitta e Iza, por 
exemplo. Para isso, basta usar 
um biquíni com a parte de bai-
xo ajustável e prender as cordi-

nhas na parte de cima. O resul-
tado é um modelo bem cavado”, 
comenta.

A boa notícia é que todo 
mundo pode aderir esta nova 
tendência. “Todo mundo pode 
usar e deve! Acabou esse negó-
cio de corpo x é mais valorizado 
ou corpo y. A moda agora é to-
talmente democrática e o que 
a pessoa precisa para usar é se 
sentir linda! Apenas isso. In-
clusive, esse truque está mais 
do que liberado para compor 
os looks de street style”, garan-
te Talita Bazilio, que acrescen-
ta: “Só não esqueçam de usar 
o filtro solar para evitar que a 
marca do biquíni fique ‘errada’. 
Além de cuidar da saúde”.

Para se amarrar nesta moda! 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Um visual estiloso 
para o seu biquíni 
sem gastar muito: 
só usar as alças de 
maneira criativa

No sentido horário: Sabrina Sato, 

Aline Riscado, Luisa Sonza, Iza, 

Fernanda Paes Leme, Bruna 

Marquezine, Giulia Buscacio e 

Anitta com biquíni amarrado



4   D MULHER DOMINGO, 24.1.2021  I  O DIA4   D MULHER DOMINGO, 24.1.2021  I  O DIA

E
m breve será possível ver 
Carla Diaz em dose tri-
pla na TV Globo. É que 

a atriz está entre os partici-
pantes do ‘Camarote’ do Big 
Brother Brasil 21, que estreia 
nesta segunda-feira, dia 25, 
na Globo. Antes de entrar no 
confinamento, ela concedeu 
uma entrevista ao DIA e che-
gou a dar uma ‘dica’ sobre sua 
presença na atração ao ser 
perguntada sobre os projetos 
para este ano. 

“Tem outros projetos ca-
minhando, mas que ainda é 
cedo para falar (risos). Esse 
ano está cheio de novidades 
boas”, destacou.

Além disso, Carla está no 
ar nas reprises de ‘Laços de 
Família’, gravada quando ela 
ainda era uma criança, e ‘A 
Força do Querer’, onde apare-
ce como um mulherão. 

“É uma delícia! Passa um 
filme na cabeça! Amei fazer 
‘Laços de Família’, foi minha 
primeira novela na Globo e 
tenho lembranças maravi-
lhosas! Toda vez que assisto, 
me divirto e morro de sauda-
de. De lá para cá tanta coisa 
aconteceu, tantas outras per-
sonagens vieram, no teatro, 
na tv... E a Carine (de ‘A Força’) 
foi muito especial”, recorda. 

ISABELLE ROSA

“Ali pude mostrar para o 
público e até para mim mes-
ma que posso fazer diversos 
tipos de personagem. Com 
certeza depois da Khadija, a 
Carine foi outro presente da 
Glória Pérez para mim. Sou 
muito feliz e grata pelas mi-
nhas oportunidades profis-
sionais”, comemora.

A atriz confessa que tem 
um carinho especial por essas 
personagens. “Muito carinho 
por cada uma delas. Com cada 
uma foi um aprendizado, um 
momento. Seria injusto desta-
car uma ou outra como prefe-
rida. Cada uma delas tiveram 
valores importantíssimos no 
meu ofício e crescimento pro-
fissional, fora que cada uma 
também marcou uma fase da 
minha vida”.

CURA DO CÂNCER

Durante o isolamento social, 
Carla descobriu um câncer 
na tireoide e compartilhou a 
notícia com seus seguidores 
nas redes sociais. Curada da 
doença, ela falou que chegou 
a sentir muito medo de seu 
diagnóstico. “Claro! Muito 
medo. Assim que soube, meu 
mundo caiu. Entrei no carro 
e me acabei de chorar. Não é 
fácil receber um diagnóstico 
desse. Mas depois respirei 
fundo e pensei: ‘vamos lá fa-
zer o que tem que ser feito’. 
Minha mãe foi muito impor-
tante nesse momento “, disse 
ela, que em nenhum momen-
to perdeu a fé.

“Sempre fui uma pessoa 
de muita fé. E ela foi muito 
importante nas fases mais 
difíceis. Tive medo, mas nun-
ca perdi a esperança de que 
sairia bem. Acredito muito 
em energia e o pensamento 
positivo também me ajudou 
a atravessar essa fase difícil. 
Tudo tem um propósito e o 
meu foi aprender a valori-
zar as coisas mais simples da 
vida, a me olhar e a me cuidar 
mais. O nosso corpo fala, por 
isso, temos sempre que estar 
atentos a ele”.

DOCUMENTÁRIO

Após descobrir um câncer, 
a atriz ainda lançou o docu-
mentário ‘Metamorfose’, em 
que mostra sua trajetória des-
de descoberta do nódulo ma-
ligno até a recuperação. 

“Passado todo o processo, 
já recuperada, decidi divi-
dir a minha experiência com 
outras pessoas que passam 
pelo que eu passei. Quando 
descobri o nódulo, comentei 
nas minhas redes sociais e me 
surpreendi com as diversas 
mensagens de pessoas que es-
tavam no mesmo momento 
em que eu e outras que supe-
raram e se curaram”, conta. 

“E assim como foram im-
portante para mim tantos 
incentivos positivos, quis di-
vidir esse momento delicado 
com meus fãs no ‘Metamor-
fose’ e mostrar que o câncer 
tem tratamento, que é pos-
sível vencer como eu venci. 
Sofri com a falta de informa-
ção na internet. Essa cirurgia 
que fiz é muito inovadora e eu 
queria poder disseminar essa 
informação, ajudar quem está 
passando por isso”, explicou.

“Sempre fui uma 

pessoa de muita fé. Tive 

medo, mas nunca perdi a 

esperança. Nosso corpo 

fala, temos que dar  

atenção a ele”

Curada de 
um câncer, Carla 
Diaz dividiu suas 

experiências em um 
documentário, 
‘Metamorfose’ 
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SURPRESAS, 

DESAFIOS E 

APRENDIZADOS

SUZANE

Carla Diaz deu vida a Suzane 
von Richthofen nos cinemas 
nos filmes ‘A menina que ma-
tou os pais’ e ‘O menino que 
matou meus pais’. Com a pan-
demia, os longas ainda não 
têm previsão de estreia. No 
entanto, a atriz conta como 
foi a experiência de dar vida 
a ‘personagem da vida real’. 

“Não foi um personagem fá-
cil. Como atriz, foi desafiador, 
por se tratar de um caso real, 
um dos crimes mais estarre-
cedores que já vimos no nos-
so país. Li tudo sobre o caso 
incansavelmente, porque os 
roteiros dos filmes são basea-
dos nos autos do processo, en-
tão foi um longo trabalho de 
preparação. Fora que são dois 
filmes com dois pontos de vis-
ta diferentes, ou seja, tivemos 
que construir versões da mes-
ma personagem”, disse ela. 

A atriz ainda contou qual 
foi a cena mais difícil de ser 
gravada para ela.

“Em primeiro lugar, eu tive 
que me distanciar do meu jul-
gamento pessoal em relação 
ao caso, para poder interpre-
tar com veracidade a persona-
gem. Essa foi a principal parte 
da preparação, porque real-
mente é uma história pesada”, 
diz. “A sequência de cenas que 
mais me marcou foi a do jul-
gamento, porque fizeram o ce-
nário igual, e também tinha a 
participação de uma grande 
figuração, foi um final de se-
mana longo de gravação e de 
muita emoção”.

A Suzane não  

foi um personagem 

fácil. Como atriz, foi 

desafiador, por se 

tratar de um caso real, 

estarrecedor”

Carla: na luta  
contra a doença, um 
grande problema foi 

a falta de informação. 
“Quero ajudar quem 

está passando por 
isso”, diz
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Dom Rafael pede perdão a Chi-
co. Taís e Candinho se divertem 
em praia. Candinho fica sem jei-
to ao beijar o rosto de Taís.

TERÇA
Guiomar promete a Maria Adí-
lia que não vai colocar Candi-
nho em risco. Hélio chega ao 
aeroporto.

QUARTA
Zuleika conta a Dionísio que Hé-
lio foi preso. Dionísio liga para 
Castro para falar sobre Hélio.

QUINTA
Taís demonstra interesse por 
Candinho e procura formas de 
ajudá-lo. 

SEXTA
Lindaura conta a Samuel que 
Ester conseguiu a guarda de 
Laurinha. Taís promete a Maria 
Adília que manterá em segredo 
a história de Candinho.

SÁBADO
Candinho presenteia Taís com 
uma flor. Veridiana observa Taís 
com  Candinho.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Pedro, Sol e Bianca sonham com 
seu sucesso. Karina desafia Duca 
nas artes marciais.

TERÇA
Bianca consegue disfarçar, mas 
Gael repreende Duca e o compa-
ra a seu irmão Alan.

QUARTA
Bento fica ewa participar de 

uma reunião com medo de o 
sobrinho rwerweclagem para 
pessoas na rua. 

QUINTA
Duca consegue despistar Karina 
e combina de sair com Bianca. 
Bete se acerta com a filha Sol.

SEXTA
Karina tenta avisar Bianca sobre 
a confusão.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Naamá diz que Deus cumpriu 
o que prometeu. Tali conven-
ce Cam a ir para a cidade. Noé 
chega em casa impactado 
pela conversa com Deus. 
Noé faz a arca exatamen-
te da maneira como Deus o 
instruiu.

TERÇA
Noé e os filhos avisam que a 
construção está terminada. 
Lúcifer incita o povo contra 
Noé. Tranquilo, Noé diz para 
sua família confiar nos pla-
nos de Deus. Naamá, os filhos 
e noras levam os pertences 
para a arca. Casais de ani-
mais de todas as espécies 
vão seguindo para a arca.

QUARTA
Uma tempestade torren-
cial desaba do céu. Depois 
de quarenta dias e quarenta 
noites, o planeta está cober-
to por água. A arca finalmen-
te ancora em terra firme.

QUINTA
Deus avisa que Ninrode foi 
um grande caçador e teria 
potencial para um grande lí-
der. Ninrode demonstra suas 
habilidades na caça.

SEXTA
Cilá e Assira vão até a casa de 
Ninrode, mas são expulsas 
por Semíramis. Ninrode olha 
para Liba. Lúcifer fala com 
Semíramis.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Carmen maltrata Duda e Valen-
tina interfere. Carmen tenta de-
mitir Valentina, mas é impedida 
por Junior.

TERÇA
Mili sai pelo porão do orfanato 
e vai até o táxi com Duda. O me-
nino avisa que nesta noite eles 
ficarão num hotel.

QUARTA
Mili e Duda descobrem que es-
tão numa cidade do interior lon-
ge da capital de São Paulo.

QUINTA
S h i r le y  co n v e r s a  co m  O s -
car (Beto Nasci) sobre sua 
comunidade.

SEXTA
A mãe de Duda voltou ao Bra-
sil para acompanhar as buscas 

por Duda. Ela e todos na Man-
são dos Almeida Campos ficam 
aliviados com a volta de Mili e 
Duda.

SÁBADO
Junior indica Carol para ser di-
retora do orfanato, mas José 
Ricardo diz que não acha uma 
boa ideia. Oscar alerta a filha, 
Maria Cecília.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Zeca tenta explicar por que bei-
jou Ritinha, mas Jeiza o inter-
rompe e afirma a Cândida que 
não quer mais saber do rapaz.

TERÇA
Zeca vê quando Jeiza desce do 
carro de Caio. Jeiza confessa a 
Cândida que gostou de ter bei-
jado Caio.

QUARTA
Zeca descobre que Jeiza está 
saindo com Caio e afirma que 
o relacionamento dos dois não 
tem mais volta.

QUINTA
Silvana esconde Bibi em sua 
casa, com a ajuda de Dita. Auro-
ra enfrenta os policiais e se de-
sespera com as atitudes de Bibi.

SEXTA
Bibi se revolta contra Jeiza e liga 
para Rubinho. Yuri comenta com 
Heleninha que uma moça lhe 
perguntou sobre a caixa de luz 
da casa de Aurora.

SÁBADO
Zeca apresenta Carla a Nazaré. 
Caio desconfia quando Aurora 
conta que Bibi sabe de seu na-
moro com Jeiza. Bibi afirma a 
Kikito e Sabiá que vigiará Carine.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HALA CORAÇÃO

SEGUNDA
Bruna coloca a família de Gio-
vanni contra ele, dizendo que o 
rapaz se aliou a Aparício.

TERÇA
Dinalda deduz que Aparício está 
enganando Rebeca. Adônis des-
preza Carmela.

QUARTA
Bruna inicia discussão com Gio-
vanni. Aparício pede a Dinalda 
que não revele sua identidade 
a Rebeca.

QUINTA
Penélope diz a Henrique que 
eles devem contar a Beto que 
estão juntos. Nair aconselha 
Adônis a se declarar para Shirlei.

SEXTA
Beto afirma a Tancinha que o 
amor que sente por ela o trans-
formou. Apolo e Tamara passam 
a noite juntos.

SÁBADO
Tamara pede desculpas a Apolo 
por ter hostilizado Tancinha.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

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:  
acaso, acesa, 
acuado, áudio, 
caos, casto, causa, 
cedido, coeso, 
coma, deus, doida, 
educado, escudo, 
mosca, muco, 
mudo, musa, saca, 
sacado, sacudido, 
seco, sede, soma, 
suado, suco, sumo, 
toca, tosca, touca. 

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 foco na relação com os 
amigos e familiares vai te fa-
zer curtir mais o dia. Tome 
cuidado com a sua franque-
za. No amor, muita conversa 
e troca de ideias serão a chave. 
Cor: branco.

 N Hoje você vai acordar bas-
tante agitado. Os investimen-
tos da sua carreira vão cha-
mar sua atenção agora. Com 
o companheiro, o sexo vai 
ser bem movimentado.  Cor: 
preto.

 N Alguns desequilíbrios po-
dem surgir. Nas conversas 
com amigos, evite assuntos 
de trabalho, foque no pessoal. 
A dois, descanse bastante ao 
lado da pessoa amada. Cor: 
verde.

 N Tenha paciência. Novas 
oportunidades no ambiente 
de trabalho podem aconte-
cer. Permita-se vivenciar mo-
mentos de relaxamento com o 
seu par amoroso, relaxe. Cor: 
azul.

 N As reuniões, mesmo que 
virtualmente, são indicadas 
para hoje. Compartilhe seus 
projetos com amigos e fami-
liares. Alimente-se regular-
mente para estar disponível. 
Cor: preto.

 N Você pode acordar com a 
impressão de não ter descan-
sado. Foque e aprofunde-se 
nos seus objetivos pessoais. 
Você pode dedicar um tem-
po especial à vida a dois. Cor: 
pink.

 N Uma situação conflituosa 
pode surgir. Tenha cautela 
e prudência com atividades 
esportivas e físicas. Tam-
bém preste atenção para 
não se estressar com o par.  
Cor:laranja.

 N Hoje o dia será focado em 
estudos ou cursos. Aprimo-
re seu conhecimento pessoal. 
Você pode ficar um pouco dis-
traído, o que exigirá um cui-
dado extra para focar. Cor: 
creme.

 N Os momentos com pessoas 
queridas estarão em alta nes-
ses dias. A alegria fará parte 
do seu dia, permita de diver-
tir. Aproveite para relaxar 
bastante com o seu parceiro. 
Cor: azul.

 N As dificuldades de descan-
sar podem surgir por esses 
dias. Evite se preocupar de-
mais com os assuntos. No 
amor, prepare-se para um 
sexo bem gostoso para se di-
vertir. Cor: cinza.

 N Os problemas financeiros 
podem atrapalhar a sua atual 
harmonia, gaste menos. Tome 
cuidado com as finanças. Um 
bom papo na paquera pode 
te ajudar a relaxar mais. Cor: 
amarelo.

 N Um mal-estar pode aconte-
cer. Dedique um tempo a sua 
família e aos amigos, sem se 
exceder ou arriscar demais. 
Cuidado com a inconveniên-
cia na vida em casal. Cor: 
azul-claro.

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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PANDEMIA AFASTA EMPREGOS E 
COMPLICA ATORES VETERANOS

S
empre foi muito complicado para os atores em idade avançada a 
colocação ou permanência no mercado de trabalho. São vários os 
fatores jogando contra, desde espaços reduzidos a econômicos. 

E o cenário que já era ruim, nos mais diversos segmentos, ficou ainda 
pior por causa da pandemia.

Diante das restrições e medidas de segurança que necessariamente 
precisam ser tomadas para preservar a saúde dessas pessoas, as opor-
tunidades estão próximas de zero. Uma situação ao mesmo tempo triste 
e também inevitável.

Várias produções, diante de tantos impedimentos, estão sendo for-
çadas a se adaptar a uma nova forma de trabalhar e deixando de contar 
com valores que são imprescindíveis. A maioria do pessoal do chamado 
grupo de risco está impedida de entrar no estúdio

‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, na fila das 19h da Globo, por exemplo, 
adotou essa medida devido ao crescimento de casos de Covid-19.

Assim, colocando na conta as dezenas de demissões dos últimos 
tempos, os custos e a pandemia, isso só torna ainda mais difícil a vida 
dos atores veteranos.

CUIDADOS
  n Michel Teló tem feito muitas “lives” corporativas 

nesse período de pandemia – até três, por mês. O 
cantor, no entanto, é muito cuidadoso, por causa da 
Covid-19. Nunca não é acompanhado por nenhum 
músico. Trabalha com instrumentação gravada e, 
claro, toca violão e sanfona enquanto canta.

  n Teló não tem apoio de profissionais. Quem faz a 
produção e ajusta o cenário, com logomarcas e lu-
minosos, é a mulher dele, Thais Fersoza. As lives são 
sempre apresentadas da sua própria casa. Quando 
ficou no Rio por causa do ‘The Voice’, ele até alugou 
um imóvel para não interromper este trabalho.

  n Dony De Nuccio está fechado com o SBT para o 
comando de um novo reality show. E é mesmo para 
um programa sobre reformas de casas. O mais es-
tranho é que esse trabalho do Dony, segundo dizem, 
não tem nada a ver com o formato ‘Irmãos à obra’. 
Outro, então?   n Depois de um fim 

de ano até com cer-
ta movimentação na 
grade, a Bandeirantes 
deu uma estacionada. 
Para todos os efeitos, 
projetos estão sen-
do avaliados. Mas só 
isso.

  n Zeca Camargo ain-
da não teve nenhum 
grande projeto apro-
vado na Band. Mas, 
desde que chegou, 
nunca deixou de co-
laborar e apresentar 
sugestões.

  n Guilherme Piva voltou a gra-
var ‘Nos Tempos do Imperador’, 
novela na fila das 18h da Globo. E 
também integra o elenco de ‘Ma-
lhação Sonhos’, que será reprisa-
da a partir desta segunda-feira.

  n Pesquisas comprovam o grande interesse 
do público, também aos finais de semana, 
por temas relacionados a entretenimento 
– TV, celebridades, shows e musicais. Não à 
toa, notícias dos famosos, por exemplo, são 
quase uma obrigação em programas como 
‘Domingo Espetacular’ e ‘Fantástico’.

DISTANCIAMENTO

E AÍ?

DEVAGAR

ALIÁS

DOIS TEMPOS

INTERESSE

‘Poliana Moça’, a continuação de 
‘As Aventuras de Poliana’, está 
confirmada como a próxima no-
vela do SBT, em um trabalho de 
Iris Abravanel e sua equipe. In-
clusive, a informação que circula 
agora é que a mulher de Silvio 
Santos, em relação ao projeto 
original, espichou a duração da 
trama em mais 50 capítulos. Nor-
malmente, as novelas do SBT 
são mesmo de perder de vista. 

‘Gênesis’, nova produção bíblica da Record, vai 
entrar na sua segunda semana de exibição. E 
chama atenção como o seu elenco se jogou no 
trabalho de promoção da novela, movimentando 
lives e suas redes sociais. Juliana Boller, que 
encerrou participação nas gravações, é uma das 
mais empenhadas.

Guilherme Piva e Vivianne Pasmanter atuaram em 
‘Novo Mundo’ e vão reprisar seus personagens, Licurgo e Germana, em 
‘Nos Tempos do Imperador’. Bem velhinhos em cena, é claro.

ELA TAMBÉM

baterebate

C’est fini

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

PAULO BELOTE/TV GLOBO

  n O protagonismo feminino 
será uma das marcas de ‘Nos 
Tempos do Imperador’...

 n ... E terá como representantes 
as personagens de Mariana Xi-
menes, Mary Sheila e Gabriela 
Medvedovski.

 n Matheus Mazzafera, em seu 
projeto Vozes Poderosas, con-
versa com Halessia sobre pre-
conceito no mundo drag em seu 
canal do YouTube...

 n ... Halessia é uma das drags 
brasileiras mais influentes e foi 
capa da Vogue.

 n Sérgio Abreu, desde 2010, 
vem conseguindo fazer prati-
camente um trabalho por ano 
na Record...

 n ... Depois de Rafael, em ‘Jesus’, 
ele será Jubal na fase Dilúvio, 
em ‘Gênesis’...

 n Iran Malfitano também vai 
aparecer na fase Dilúvio, como 
Tubal Caim. 

 n Rafael Cardoso muda na reta 
final da novela ‘Salve-se Quem 
Puder’...

 n ... Renzo, o personagem, co-
meçou como vilão e vai termi-
nar como herói, salvando as 
mocinhas da trama.

REPRODUÇÃO


