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M
eninas, amanhã começa o meu novo programa na Band, o ‘Vem Com a 
Gente’, com uma edição especial de verão. Mas eu também vou dei-
xar aqui na coluna super dicas para esta que é a estação mais alegre 

do ano. Nesta época os dermatologistas reforçam a importância da proteção 
solar diária, que inclui também cuidados especiais com os cabelos. Fiquem 
ligadas nas dicas e aproveitem bastante o verão!

- A exposição solar não danifica apenas a pele, ela pode também atingir a 
queratina dos fios e danificar os cabelos. O resultado dessa exposição sem os 
devidos cuidados é um fio quebradiço e cabelos ressecados - alerta a dermato-
logista Mariana Corrêa, especialista em Tricologia.

Confira as dicas da especialista:

VEM COM A GENTE!

D MULHER

 n Você sabia que os casos de câncer no 
couro cabeludo vêm registrando aumen-
to, mesmo entre os jovens? O alerta é do 
dermatologista Eduardo Mastrangelo 
Falcão, do Hospital São Vicente de Paulo.

- O diagnóstico do câncer de pele no 
couro cabeludo, na maioria dos casos, 
demora mais, pois as lesões ficam escon-
didas pelo cabelo. É importante procurar 
um dermatologista caso haja qualquer 
alteração no relevo do couro cabeludo. 
Muitas vezes, quem detecta alguma 
lesão ou anormalidade é o cabeleireiro, 
que alerta o cliente a procurar um mé-
dico para investigar - afirma Eduardo 
Mastrangelo.

Como em todos os tipos de câncer 
de pele, o principal fator de risco para o 

câncer de couro cabeludo é a exposição 
excessiva ao sol. Algumas substâncias, 
como o tabaco e arsênico (exposição no 
trabalho), também são fatores de risco. 
Os cabelos protegem o couro cabeludo 
da radiação UV, mas ainda assim, o uso 
de chapéu ou boné é indicado para pro-
teger a região.

- Pessoas com cabelo mais rarefeito 
e calvície devem usar protetor solar no 
couro cabeludo, se forem se expor ao 
sol. Existem alguns protetores que são 
mais fluidos, o que os torna mais fáceis 
de aplicar na região. Importante lembrar 
de passar o produto também nas orelhas, 
que costumam ser esquecidas e são um 
local frequente de câncer – adverte o 
dermatologista.

COURO CABELUDO EXIGE CUIDADOS

CHAPÉUS GRANDES: TENDÊNCIA DO VERÃO

 nDepois dessa super dica, está na hora de 
usar e abusar dos chapéus, que são uma 
grande tendência do verão! O chapéu de 
palha é um dos acessórios em alta na esta-
ção. Eles são estilosos, bonitos, combinam 
com a moda praia e além disso, podem 
ser usado até mesmo à noite. Então, para 
deixar seu verão mais charmoso, aposte no 
chapéu de palha. A moda é usar os modelos 
grandes, quanto maior melhor. Maior no 
tamanho e maior na proteção também!

Então, vamos entrar na moda?

DIVULGAÇÃO

1 
A rotina de cuidados com cabelos 

e couro cabeludo deve seguir uso 

de produtos adequados ao tipo de 

fio, normalmente envolvendo sham-

poo, condicionador e algum finaliza-

dor, com uso de boas máscaras capi-

lares e óleos capilares, dependendo 

da avaliação de um dermatologista; 

2 Para os fios ressecados pela ação 

do sol recomendo óleos capilares 

que ajudam a recuperar os lipídios 

dos fios de cabelos, ajudando na 

qualidade e brilho do cabelo. Indico 

os óleos de argan que têm estudos 

publicados a respeito;

3 Para blindar os cabelos an-

tes de se expor ao sol existem 

vários cosméticos com vitaminas 

que protegem os fios da raiz ao 

comprimento;

4
Para manter os fios bem hidrata-

dos, o uso de um condicionador 

após a lavagem é apropriado para 

restabelecer algumas propriedades 

dos fios que certos tipos de sham-

poos modificam, restabelecendo a 

maciez;

5 Pessoas que praticam esportes 

aquáticos, por exemplo, sofrem 

mais agressões nos fios, necessitan-

do de maior frequência nos cuidados, 

além disso, devem usar produtos que 

ajudem na hidratação das hastes 

capilares;

Cuidados especiais com os cabelos no verão

DIVULGAÇÃO
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Tranças finas na franja:  tendência!

Famosas como Bruna 
Marquezine, Kylie Jenner 

e Anitta já adotaram o 
penteado - conheça o 

passo a passo

Q
uer dar um ar moderninho ao cabelo sem 
ter muito trabalho? As trancinhas podem 
ser uma boa pedida. Elas podem ser usa-

das com o cabelo todo preso ou todo solto, a 
franja de lado ou até mesmo no meio. Famo-
sas como Bruna Marquezine, Kylie Jenner e 
Anitta já adotaram o penteado do momento 
na franjinha e compartilharam fotos em suas 
redes sociais. 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

O hairstylist Olivier Costa garante que a 
trança é uma ótima dica para quem deseja 
transformar um cabelo normal em um simples 
penteado. “É a coisinha mais simples do mun-
do, e olha o impacto que dá. Separar duas me-
chinhas do cabelo para trançar já muda com-
pletamente a identidade visual de alguém, 
fala se não é incrível como podemos variar 
estilos com coisas tão simples, mas bonitas”, 
comenta ele.

A atriz Ana Cecília Mamede virou uma 
grande fã das trancinhas e conta que vai usar 
bastante o penteado nesse verão. “Acho as 
trancinhas um penteado super feminino e 
gracioso, estou muito feliz que esteja em alta 
porque além de lindo ajuda a refrescar a cuca 
no verão”, diverte-se.

Curtiu a nova moda? Então, preste atenção 
no passo a passo que hairstylist Olivier Costa 
ensina abaixo: 

 NCom o cabelo limpo e esco-
vado, separe sua franja em um 
“triângulo” e o traga para a parte 
da frente da cabeça. Faça uma 
divisão bem marcada no meio, 
o pente fino pode ser um gran-
de ajudante nesse momento. 
Separe uma mecha fina do lado 
direito e outra do lado esquerdo.

 NHora de trançar! A ideia 
não é uma marcação tão 
perfeita, a trança pode fi-
car mais despojada e sol-
tinha, o mais importante 
é que ela seja bem fina.

FOTOS DIVULGAÇÃO

KYLIE JENNERANITTA

BRUNA MARQUEZINE

TEXTO | ISABELLE ROSA
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conquistar o público em um formato plu-
ral, para toda família. Estamos fazendo com 
capricho, com equipe de peso na direção e 
na produção. Sem contar na parceria com o 
Fairmont, que nos presenteou com um cená-
rio elegante e uma das vistas mais lindas da 
cidade, que é a praia de Copacabana”, expli-
cou Cláudio Giordani, diretor geral do Grupo 
Band Rio.

Uma pernambucana que já declarou o seu 
amor ao Rio, Gardênia comandará as tardes 
da Band, sempre a partir das 14h e prome-
te muita diversão e novidades para todas as 
idades. 

“Começamos a desenhar o programa no 
auge da pandemia. No meio a tantas notícias 
duras, queríamos presentear a nossa audiên-
cia com um conteúdo leve, divertido e com 
convidados especiais. Gardênia tem a alma 
do carioca, apesar de ser pernambucana. É 
despojada e autêntica. É aquela melhor ami-
ga que todo mundo quer ter, sabe? O público 
vai se identificar”, disse Viviane Groisman, 

A 
espera acabou! A apresentadora e colu-
nista Gardênia Cavalcanti está de volta 
à Band a partir de amanhã, com um 

novo programa diário, o ‘Vem Com a Gente’. 
A estreia é em grande estilo, em um espe-
cial verão, gravado no hotel Fairmont, em 
Copacabana. Durante todo o mês de feve-
reiro, a programação contará com convida-
dos, dicas de beleza, saúde, culinária e muito 
entretenimento.

Defensora dos direitos das mulheres, mãe, 
empresária e apresentadora, Gardênia lutou 
desde cedo pelos seus sonhos e sua caminha-
da está longe de terminar. O início dessa nova 
fase está cheia de presentes para o público. 
Quer saber mais? Então se ligue na progra-
mação e ‘Vem Com a Gente’.

“Sou movida a desafios e estou muito feliz 
com tudo que estamos preparando. Viemos 
de um ano difícil para o mundo. Precisamos 
nos cuidar e também acreditar, voltar a so-
nhar e a sorrir”, afirma Gardênia.

Nessa primeira semana, o ‘Vem Com a 
Gente’ recebe entre os convidados o 
apresentador Otaviano Costa e 
também terá dicas de cuidados 
com a pele no verão e delicio-
sas receitas, entre elas um 
carpaccio incrível.

“Estamos animados 
com a estreia do programa. 
É a nossa aposta local nas 
tardes de segunda a sexta. 
Gardênia tem carisma e vai 

Semana cheia

de pr
par

‘Vem Com a Gente’, com Gardênia Cavalcanti,  
será exibido de segunda a sexta, a partir das 14h
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 NConfira a programação da primeira semana do 
‘Vem Com a Gente’ - temporada Verão:
 NReceitas de Drinks, Carpaccio de Salmão, Steak 

Tartare e Shake Proteico com os Chefs Lima e 
Jérome.
 NBastidores da gravação do samba do programa, 

com o cantor Leonardo Nessa.
 NParticipações de famosos como Padre Omar, o 

cantor Silvinho Blau Blau, a cantora Mariah Ribeiro,  
a ex-BBB Fernanda Keulla, a cantora Marina Elali, 

MC Leozinho e o apresentador Otaviano Costa.
 N Informações de saúde com o infectologista 

Edmilson Migowski e a dermatologista Gabriela 
Vasconcelos.
 NEntrevista com Kika Macedo.

 NDicas de cuidados com os PETs.
 NDicas de como proteger a pele no verão.

 NDicas de máscaras personalizadas.
 NTendência de chapéus para o verão.

Nesta semana

gerente Artística e de Marketing do Grupo 
Band Rio.

A direção artística do programa é de Patrí-
cia Félix, que comandou por 20 anos a dire-
ção do ‘Vídeo Show’, na TV Globo e também 
atuou na direção do ‘BBB 20’.

“Estou feliz por estar assinando a direção 
artística de um programa multiplataforma 
num momento onde grandes emissoras ti-
raram seus programas do ar devido as difi-
culdades de produzir diante desse cenário 
que estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma 
o programa traz uma vontade imensa de pro-
porcionar bons momentos ao nosso público 
que já está cansado de tanta notícia ruim. 
Só com muita determinação, criatividade e 
amor seria possível colocar essa temporada 
no ar . Estamos com uma equipe reduzidíssi-
ma, que não mede esforços para tornar esse 
momento uma nova realidade de produção. 
Além é claro de muita atenção aos protocolos 
sanitários. O impossível aqui só demora mais 
alguns instantes”, comentou Patrícia Félix, 
diretora do programa.

A direção geral é comandada por Salvatore 
De Luca, que há 30 anos atua no mercado e é 
especialista em grandes eventos. Ele já par-
ticipou de grandes transmissões de eventos 
como UFC e as Olimpíadas do Rio.

“O ‘Vem Com a Gente’ é resultado de uma 
parceria minha com a Gardênia. Unimos a 
minha grande expertise em comunicação, 
produção de audiovisual com a expertise da 
Gardênia em apresentar e falar com o públi-
co. Juntamos nossos objetivos não só para 
esse programa, mas para outros projetos no-
vos que estamos alinhando. O público terá 
um programa totalmente novo, que está 
sendo produzido com alta tecnologia, em 4K 
HDR. Esta é uma tecnologia inédita em pro-
gramas no Brasil. Além disso, reunimos gran-
des profissionais, câmeras, técnicos de áudio, 
engenheiros, todos profissionais de ponta. 
Uma super equipe, uma super produção e 
uma super apresentadora”, diz Salvatore.

Sou movida a desafios e estou muito  

feliz com tudo que estamos preparando. 

Viemos de um ano difícil para o mundo

FOTOS VINÍCIUS BERTOLLI/DIVULGAÇÃO

Semana cheia 

de presentes 
para o público

No sentido  

horário, Gardênia 

Cavalcanti 

com alguns dos 

convidados do 

programa: Leonardo 

Bessa (no alto), Isabel 

Fillardis e Pyong Lee
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Dionísio passa mal e pede a Al-
berto que o leve para o quarto. 
Alberto questiona Dionísio so-
bre a paternidade de Candinho.

TERÇA
Alberto deixa Dionísio na casa 
de Candinho. Samuel conta para 
Ester e Cassiano que Aurora está 
chegando.

QUARTA
Candinho vê sua foto publicada 
no jornal. Dora diz a Quirino que 
precisa dele para adotar Beatriz.

QUINTA
Bibiana pede para Taís conver-
sar com Hélio. Manolo conta 
para Lindaura e Samuel que vi-
sitou Veridiana.

SEXTA
O delegado deixa Cassiano e 
Ester ouvirem o depoimento de 
Dionísio.

SÁBADO
Silvestre não aceita explodir a 
mina de Cassiano, apesar da 
ameaça que lhe foi feita por 
Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Bianca consegue despistar Gael, 
e avisa a Duca que não consegui-
rá vê-lo.

TERÇA
Cobra insiste em ficar com Kari-
na, mas Duca chega. Jade impli-
ca com Bianca. 

QUARTA
Pedro tem a ideia de fazer um 

show com Nando Rocha no res-
taurante, e os clientes gostam.

QUINTA
Duca conta que Dalva passou 
mal e diz que terá de ficar com 
a avó.

SEXTA
Bianca fica chocada com o beijo 
de Karina em Duca, e Jade filma 
a reação da menina.

17h45 | GLOBO | Livre 

APOCALIPSE

SEGUNDA
Gomer diz que Ninrode está 
tentando ser maior que Deus. 
Ninrode se encontra com 
Liba e pede para ela se unir 
ao povo da cidade pois ele 
tem um aviso.

TERÇA
Semíramis é consolada por 
Lúcifer. Algum tempo se pas-
sa, e parte da torre desaba. 
Lúcifer grita que ela é uma 
deusa. Todos se voltam para 
ela. Semíramis é tratada 
como uma deusa.

QUARTA
Os anos se passam e Lúcifer 
admira a cidade. A torre já 
está com quinze andares. Se-
míramis é ignorada pelo filho.

QUINTA
Semíramis descobre que está 
grávida. Lúcifer incentiva as 
pessoas a acreditarem que 
ela é uma deusa. O dia come-
ça a virar noite, e o chão tre-
me. Todos se desesperam.A 
torre começa a ruir. As pes-
soas não conseguem se co-
municar uma com as outras.

SEXTA
Abraão termina de quebrar 
as estátuas e o tempo retro-
cede. A caminho da cidade de 
Ur, Terá, o pai de Abraão, se-
gue com a esposa Amat, grá-
vida. Ele se afasta e observa 
a caravana da sacerdotisa 
Nadi sendo atacada.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Em sua casa, Maria Cecília diz 
para o pai, Oscar, que ficou me-
xida com a entrada de Tobias na 
igreja. Mili perdoa a amiga Bia.

TERÇA
Mili diz que Sofia lhe presenteou 
com a corrente antes de mor-
rer e tem certeza que o objeto 
é uma ligação entre ela e seus 
pais. José Ricardo entra e vê a 
corrente na mão de Valentina.

QUARTA
Oscar instrui a filha, Maria Cecí-
lia, a respeitar seus reais senti-
mentos e ficar com seu verda-
deiro amor.

QUINTA
Mili sai correndo e um moto-
queiro acaba salvando o bebe. 
Carmen avisa que já encontrou 
um casal para adotar o bebe.

SEXTA
O bebe é adotado. Na Amazô-
nia, Junior pesquisa informa-
ções sobre Miguel.

SÁBADO
Joaquim, esposo de Elisa, per-
gunta quem ela é. Só que Ga-
briela diz que não sabe qual seu 
nome e também que não se 
lembra de nada.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Irene ameaça Elvira, que conse-
gue escapar, mas não reconhece 
a vilã. Mira discute com Irene, e 
Caio ouve a conversa das duas. 

TERÇA
Aurora repreende Bibi e questio-
na a filha sobre suas escolhas. 
Elis/Nonato explica sua história 
para Simone, que afirma que 

guardará segredo.

QUARTA
Kikito e Batoré conduzem Dan-
tas e Yuri para o Morro do Beco. 
Carine diz a Jacy que Rubinho 
prometeu que deixará Bibi para 
ficar com ela.

QUINTA
Ritinha inventa para Ruy que 
Zeca foi quem ligou para ela. Ruy 
tira satisfações com Edinalva, e 
Abel e Nazaré se irritam.

SEXTA
Os traficantes resgatam Rubi-
nho do hospital e Sabiá aconse-
lha Bibi a deixar a comunidade 
com o marido.

SÁBADO
Irene consegue despistar Elvira, 
que decide contar sua história 
com a vilã a um delegado. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Fedora acusa Beto de traição por 
ele estar ao lado de Tancinha.

TERÇA
Beto e Henrique brigam por cau-
sa de Penélope. Carol explica 
a Murilo que teme ser enviada 
para um abrigo.

QUARTA
Shirlei não esconde sua tristeza 
ao conversar com Cris e dizer 
que nunca ninguém a rejeitou 
como Vitória. 

QUINTA
Apolo e Tancinha levam Tito ao 
veterinário. Aparício finge que 
escuta a voz de Teodora para se 
livrar da negociação com Safira.

SEXTA
Tancinha se arrepende de ter 
beijado Apolo e garante que 
está apaixonada por Beto.

SÁBADO
Tancinha diz a Beto que enten-
derá se ele quiser terminar o na-
moro com ela.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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: 
aparato, apelo, 
aperto, asco, 
áspera, atol, 
atraso, carpa, coar, 
copo, cratera, culto, 
despertar, déspota, 
dose, espetáculo, 
espeto, odre, páreo, 
pelo, pêra, peso, 
podre, prato, raso, 
reparar, sapo, tear, 
topo, trás.

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 Você terá a possibilidade 
de se livrar de um assunto 
bastante problemático. Uma 
decepção pode ser deixada 
para trás. Um relacionamen-
to ruim pode acabar. Cor: 
branco.

 N Cuide de si. O momento é 
importante para se colocar 
em primeiro lugar. Com mais 
determinação e mais cons-
ciência, você pode escolher 
uma paquera adequada. Cor: 
roxo.

 N Você terá muita vontade de 
ficar em casa por esses dias. 
Aproveite o aconchego da sua 
casa e o conforto do relacio-
namento. Priorize experiên-
cias mais intimistas e peque-
nas. Cor: bege.

 N Dedique um tempo para se 
organizar mais. Para o seu 
domingo melhorar, capriche 
num prato especial na cozi-
nha, algo que traga boas me-
mórias. Namore bastante. 
Cor: azul-escuro.

 N Hoje o dia deve ser dedicado 
à saúde e ao bem-estar. Prati-
que exercícios físicos e des-
canse muito, encontre tempo 
para relaxar. A paixão e a fan-
tasia vão surgir na vida a dois. 
Cor: rosa.

 N Faça contato com a família, 
mesmo que virtualmente. Re-
laxe e se permita aproveitar 
o seu dia, contemple o céu. 
Dia para se dedicar ao pra-
zer, inclusive com o par. Cor: 
branco.

 N Afaste-se das preocupa-
ções da vida profissional e 
se organize. Algo bastante 
inesperado pode acontecer. 
Hoje você estará mais sensí-
vel e também romântico. Cor: 
verde-oliva.

 N A família e os amigos exigi-
rão uma atenção mais espe-
cial neste dia. Mantenha-se 
positivo diante dos novos de-
safios que virão. Muito prazer 
vai surgir com seu amor. Cor: 
verde.

 N O primeiro mês do ano ter-
mina com ótimas energias.  
Novos obstáculos podem ser 
superados se tiver boa vonta-
de. Você poderá compartilhar 
com seu par tarefas da rotina. 
Cor: vermelho.

 N Dia para dedicar aos cuida-
dos pessoais e a vida familiar. 
Respire um pouco e aproveite 
para se tranquilizar. Os mo-
mentos de carinho vão estar 
em alta, aproveite bastante. 
Cor: prata.

 N Organize seus documentos 
e papéis pessoais, é sempre 
bom tê-los por perto. Isso 
pode te poupar tempo no 
futuro. Você pode desfrutar 
bastante a intimidade. Cor: 
dourado.

 N Hoje, organize uma reunião 
familiar, mesmo que virtual-
mente, vai te fazer muito bem. 
Adapte-se a possíveis compli-
cações que podem surgir. O 
romance será agradável. Cor: 
branco.

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

NOVO CANAL DE CULINÁRIA 
COM ZECA CAMARGO

O 
novo canal do Grupo Bandeirantes na televisão paga, voltado 24 
horas para a gastronomia, deverá entrar no ar entre fim de março 
e começo de abril. Executivos da sua programadora, a Newco, uma 

das maiores do País, trabalham com essa previsão.
Muitos dos processos desse veículo de culinária estão bem adiantados, 

o que dá a certeza do seu lançamento.
Por exemplo: o canal vai se chamar ‘Sabor & Arte’ e terá oito horas iné-

ditas de programação. As demais serão preenchidas com enlatados, mas 
todos dentro deste segmento de cozinha.

Em se tratando de talentos, Edu Guedes e Zeca Camargo já podem 
ser confirmados na grade, trabalhando paralelamente aos seus demais 
conteúdos.

O Grupo Bandeirantes está apostando alto no ‘Sabor & Arte’ e espera 
fechar todos os detalhes referentes à sua grade ainda em março.

Existe também o desejo de lançar, ainda este ano, um outro canal pago, 
mas isso vai depender do andamento da nossa economia, muito prejudi-
cada pelos efeitos da covid-19.

ADÃO...
  n Carlo Porto, após o sucesso do trabalho como 

Adão, em ‘Gênesis’, fica agora no aguardo de novas 
produções da TV. Enquanto isso, ele movimenta um 
projeto relacionado ao meio musical.

  n “Tenho um projeto muito especial de música onde 
canto standards de jazz. Reuni alguns dos melhores 
músicos de São Paulo para estarem comigo nisto. A 
banda tem a formação clássica com um piano, uma 
bateria, uma guitarra e um contrabaixo”, explica 
Carlo. “No final de 2020 entramos no estúdio, grava-
mos algumas coisas e adoramos o resultado. Então 
vamos levar isso pro público nos próximos meses”.

  n O bloco ‘Casa Comigo’, um dos mais tradicionais 
do Carnaval de rua de São Paulo, que não sai este 
ano, vai lançar nas suas redes sociais a série ‘De 
Onde Vem?’, em 3 episódios, a partir do dia 4. No 
elenco Marco Gonçalves (‘Lady Night’), Priscilla 
Castello Branco (‘Salve-se Quem Puder’) e outros.

  n Para profissionais 
da área, o streaming 
veio mesmo para fi-
car. Não tem volta. 
E isso vai exigir uma 
pronta reação não 
apenas das empresas 
cinematográficas, 
responsáveis por sa-
las de cinema, mas 
também das TVs por 
assinatura, com seus 
serviços ainda (mui-
to) caros e ruins.

  n Se todas as grandes 
majors (principais 
produtoras de con-
teúdo) começarem a 
tirar seus produtos de 
TVs por assinatura e 
plataformas de strea-
ming para terem suas 
próprias plataformas, 
como a Disney aca-
bou de fazer, como 
isso vai ficar?

  n Haverá mercado 
para tanto, ou para 
tantas?

  n Em ‘De Onde Vem?’, entre as incertezas que abrem 
o ano de 2021, está uma das celebrações mais ama-
das pelos brasileiros: o Carnaval. Três amigos, per-
tencentes ao bloco ‘Casa Comigo’, tentam lidar com 
a decisão do adiamento da festa, enquanto perma-
necem quarentenados. 

  n Nos corredores da Globo são muitos os co-
mentários envolvendo Luan Santana e o re-
make de ‘Pantanal’, que ele estaria nos planos 
para viver um dos principais papéis. Só que 
oficialmente ninguém da emissora procurou 
o artista para falar sobre o assunto. ‘Pantanal’ 
tem estreia prevista para outubro.

... E O JAZZ

LONGE DA FOLIA

SEM VOLTA 

MAS ALERTAM

ROTEIRO

E AÍ?

  n Ator, músico e modelo, 
Brenno Leone, que fez recen-
temente ‘Éramos Seis’ na 
Globo, também fechou com 
a Record.

 n ...Em ‘Gênesis’, fase Jacó, ele 
viverá o personagem Labão.

 nNo SBT, as equipes do Ra-
tinho estão se preparando 
para o “duelo”, ao vivo, quar-
ta-feira, contra o ‘A Noite É 
Nossa’ de Geraldo Luís na 
Record...

 n ...Ratinho vai apostar em 
uma edição especial  do 
‘Boteco’.

 nA série ‘Bugados’, sucesso 
do canal Gloob, já está che-
gando com sua terceira tem-
porada. Tempo de prepara-
ção e gravações...

 n ...À frente do elenco, Ryan-
carlos de Oliveira, de 15 anos, 
vive o Defensor Intergalático 
Neo...

 n ...Isabelle Casarini, de 13 
anos, vive a Skatista Glinda...

 n ...E Vinícius Marinho, tam-
bém de 15 anos, faz o divertido 
robô Tyron 667.

 nPróximo ‘The Voice Kids’ vai 
de 18 de abril a 8 de agosto...

 n ...Ou seja, André Marques 
alugando a tela da Globo aos 
domingos.

Maurício Manfrini, o Paulinho 
Gogó, testou positivo para a 
Covid-19, e se recupera bem da 
doença. Em breve ele estará 
liberado para gravar a quarta 
temporada da série ‘O Dono do 
Lar’, produção do Multishow. 
Serão mais 20 episódios.

Sucesso na internet, Emilly Araújo, a vencedora 
do BBB 17, tem se destacando no canal de música 
sertaneja, ‘Topzera’’ produzido pela Peanuts – 
braço digital da Rede TV!. Na página, hoje com 
100 mil seguidores, ela entrevista os principais 
nomes do universo sertanejo, levando ao público os 
lançamentos e novidades do gênero. Emilly retoma 
nesta semana seus trabalhos no programa.

Serginho Groisman está a todo vapor nos trabalhos do 
‘Altas Horas’ desta temporada 2021. Já se sabe inclusive que uma das 
suas próximas gravações especiais será com a colega Ana Maria Braga, 
do ‘Mais Você’.

ANA MARIA
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