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O calorão chegou com força total. É quase 
impossível não buscar uma maneira de se 
refrescar! Seja na praia, na piscina e até 

no banho de mangueira, o objetivo é deixar os 
dias mais frescos e apostar no biquíni estiloso. 
Alguns modelos são a sensação do momento. 
E você, já escolheu o seu? Vamos aproveitar as 
dicas da coluna e arrasar no verão!

A influencer alagoana Marina Ferrari, que 
usa biquínis no seu dia a dia e também possui 
sua própria linha de biquínis, entende muito do 
assunto e deixou recadinhos especiais.

“A moda se aliou ao momento em que a 
sociedade está vivendo. É tempo de apostar em 
tudo que traz a sensação de alegria e bem estar. 
A tendência é de cores vibrantes e divertidas. 
O neon vem se consagrando cada vez mais e a 
cada verão permanece em alta. Além de ser hit 
da estação as cores deixam qualquer look supe-
restiloso. Além disso, os tons acesos valorizam 
o bronzeado. Cores quentes também são uma 
grande aposta. O tie dye segue em alta, trazen-
do exatamente esse ar mais leve e divertido ao 
beachwear”, explica Marina Ferrari.

A moda praia está se tornando cada vez mais 
democrática. Hoje já não existe mais um modelo 
para um tipo específico de corpo, a tendência se 
adaptou para que todo mundo pudesse se sentir 
bem, confortável e na moda.

“Não existe o modelo ideal, existe o estilo que 
você se sente bem. As mulheres devem se vestir 
como quiserem. O clássico cortininha é o meu 
favorito, o que eu mais gosto e está sempre em 
alta, ele é prático para quem gosta de pegar sol 
e deixar a marquinha perfeita. Outra tendência 
é a calcinha asa delta, pois é confortável e fica 
muito estilosa, sem atrapalhar o bronzeado”, 
destaca a influencer.

VERÃO

D MULHER

 n Confira a receitinha importante da dermatolo-
gista Gabriella Vasconcellos para acalmar a pele 
após o sol, com chá de camomila. Pode ser feito 
com a erva natural ou a comprada no supermer-
cado. É só colocar uns 6 pedacinhos ou bastante 
erva, para ficar bem concentrado. Colocar no 
congelador por 40 minutos e aplicar na pele, 
pode usar um borrifador. Depois pode armaze-
nar na geladeira e ir aplicando ao longo dos dias. 
“Para acalmar a região dos olhos, tenho feito em 
cubinhos de gelo e coloco o chá congelado nas 
pálpebras. A gente consegue acalmar a pele com 
ótimos resultados. A camomila tem três principais 
funções, ela acalma, hidrata e clareia a pele de 
forma natural”, explica a dermatologista.

DESTAQUES DA SEMANA  
NO MEU PROGRAMA ‘VEM 
COM A GENTE’, NA BAND

 n Dicas de maquiagens, adere-
ços e fantasias para o carnaval; 

 n  Receitas de um robalo  
grelhado, pudim de leite e  
drinks de verão; 

 n  Customização de shorts  
para o verão: 

 n Entrevista com Raissa 
Oliveira, rainha de bateria da 
Beija-Flor; 

 n Apresentações musicais com 
o grupo DDP Diretoria, Escola 
de Samba Grande Rio, Gabriela; 

 n Pache, além de Roda de Sam-
ba com Leonardo Bessa

TIRINHAS TRANSPASSADAS

Muitas artistas, blogueiras e famosas estão in-
vestindo em um modelo que é a grande novida-
de desse verão, o tradicional modelo cortininha 
que ganhou um novo estilo, com várias tirinhas 
transpassadas e diferentes tipos de amarrações. 
Além de lindo, fica super sexy e cai bem em to-
das as mulheres. Para quem gosta de ousar essa 
é a escolha certa!

Biquínis que 
são a tendência 

da estação

A influencer Marina Ferrari (1 e 4); a esportista 

Natália Guitler usa modelo com tirinhas 

transpassadas (2); a ex-BBB Fernanda Keulla (3)

CAMOMILA PARA  
ACALMAR A PELE APÓS O SOL

FOTOS DIVULGAÇÃO 
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Aos 71 anos, Ana Maria Braga 
surpreende ao escolher  

cortes e cores de cabelo.  
Rosa é o visual

da vez

A
na Maria Braga é a prova 
de que dá pra ousar no 
visual mesmo na tercei-

ra idade. Aos 71 anos, a apre-
sentadora já adotou vários ti-
pos de cabelos, e, nos últimos 
meses, já apareceu de dreads e 
ultimamente tem exibido suas 
madeixas cor de rosa. 

A hairstylist Daniele Lara, 
do Daniele Lara Studio Vip, 
conta que não é preciso ter 
medo para usar cores no cabelo 
e que não tem idade certa para 
usar. “Os tons ‘fantasias’ têm 
muito mais a ver com estilo que 
com idade. Se a pessoa se sente 
bem, isso é o que está valendo!”, 
comenta a profissional. 

Segundo a cabeleireira, ho-
mens e mulheres têm perdido 
o medo de ousar as cores no 
cabelo. “Os tons pastéis es-
tão super em alta! Azul, lilás, 
rosa, verde... tem para todos 
os gostos. Também – claro – 
tem a galera que prefere as 
cores mais metálicas, e com 
o desbotamento gradual da 
cor, pode experimentar tanto 
o tom gritante quanto o bem 
clarinho. São várias nuances: 
do rosa pastel ao pink metali-
zado, agradando todas as mu-
lheres que são apaixonadas 
por cabelos coloridos. Basta 
encontrar qual a nuance ideal 

para seu tom de pele e valori-
zar ainda mais a sua nova ver-
são, explica. 

Daniele comenta que o 
rosa, da Ana Maria Braga, por 
exemplo, é apenas o pigmento. 
Quem tem cabelo claro ou loi-
ro é mais fácil de a cor “pegar”. 
Com os cabelos escuros, é ne-
cessário o processo de descolo-
ração. “Para o cabelo não ficar 
com um aspecto de ‘palha’ que 
é muito comum de a gente ou-
vir, principalmente os escuros 
que passam por descoloração, 
a hidratação é obrigatória no 
calendário pelo menos uma 
vez na semana. Isso vai evitar 
que ele quebre ou que fique 
muito ressecado. Uma questão 
com essas cores também, é que 
elas desbotam bem mais rápi-
do, então retocar a coloração a 
cada 15 dias é importante para 
a manutenção da cor.”

A profissional fala que ape-
sar dos cuidados da manuten-
ção da cor periodicamente, no 
dia a dia é fácil manter o cabe-
lo tingido. “Os cuidados são os 
mesmos que de um cabelo de 
cores mais comuns, usar pro-
dutos específicos para cabelo 
tingido: evitar água quente, 
prancha e secador sem uso de 
protetor térmico, pois eles aju-
dam no desbotamento da cor”.

Ana Maria Braga 

com seu cabelo 

rosa e outros 

visuais: camaleoa

Ousadia 
na cabeça
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Giulia Be faz análise da carreira, 
exalta apoio dos fãs e reflete 
sobre amadurecimento pessoal

pós estourar nacionalmente com o EP ‘Solta’, Giulia Be, de 21 
anos, lançou a versão deluxe do projeto como uma maneira 
de brindar o sucesso do primeiro trabalho que a colocou no 

topo das paradas de sucesso. “É como um presente para 
os meus fãs”, define a cantora.

“O EP ‘Solta’ foi muito importante para mim, foi um 
projeto que transformou minha vida em muitas manei-
ras e os beers (apelido carinhoso que dou aos meus fãs) 

estiveram do meu lado em todo esse processo. Eu quis 
retribuir de alguma forma esse carinho imenso e constante 
que eles me dão e acho que o deluxe é meio isso, uma forma 
de retribuir todo esse amor que eu estou recebendo. Além dis-
so, eu também tinha algumas canções guardadas há tempos, 
algumas que fiz também recentemente, e o deluxe me deu a 
chance de divulgá-las ao público”, completa.

Giulia Be

REPRODUÃ§Ã£O

ISABELLE ROSA E NATHALIA DUARTE

‘Essa 

menina 

está se 

soltando’



O DIA I DOMINGO, 7.2.2021 D MULHER   5O DIA I DOMINGO, 7.2.2021 D MULHER   5

Lançado em maio, o EP 
conta com seis faixas. Já a 
versão deluxe, de dezembro, 
trouxe as originais e mais sete 
novidades ao público. Falan-
do de amor, relacionamentos 
e vida, a identificação foi ime-
diata. Com isso, em apenas 
dois anos de carreira, Giulia 
Be já é a quinta cantora com 
mais de 400 milhões de ou-
vintes mensais.

Além de cantar, Giulia tam-
bém compõe os próprios su-
cessos. Para ela, o processo de 
compor surge de situações co-
tidianas, e é exatamente essa 
a chave para a identificação 
do público com as letras.

“Tudo começa assim: vi-
vendo ou escutando algo. Eu 
acho super importante trazer 
a verdade para minha música 
e é o que eu amo fazer. Acho 
que aproxima as pessoas, traz 
mais verdade, principalmen-
te porque elas se reconhecem 
na letra e isso é muito bacana. 
O resto vem naturalmente, 

tanto a letra quanto o som”.

SE SOLTANDO

Sucesso absoluto nas rádios do país, ‘Menina 
Solta’ ganhou diamante duplo. E, assim como 
o sucesso, essa carioca de 21 anos, aos poucos, 
vem se descobrindo e também se soltando. 
“Acho que essa menina está se soltando, sim. 
O ano passado foi cheio de transformações, 
crescimento profissional e pessoal, então acho 
que se antes eu ainda não era 100% essa ‘me-
nina solta’, agora sou de fato”, explica Giulia 
que, apesar da alma livre, também tem as suas 
fragilidades. 

“Acho que todo mundo tem, né? É algo na-
tural. Eu tento sempre focar em coisas positi-
vas. Ainda mais na internet. Meu maior foco é 
sempre dar mais atenção para tudo que vibra 
positivamente, sejam elogios ou críticas cons-
trutivas, o que está ali para agregar sempre é 
bem vindo”, explica.

PLANOS 

Se 2020 foi tão surpreendente para a cantora, 
2021 promete ser ainda mais. “Ainda não pos-
so revelar muita coisa! No momento, estou 
fazendo algumas viagens de trabalho para ali-
nhar projetos e tenho certeza que vocês ama-
rão. 2021 terá bastante novidade!”, garante.

Meu maior  
foco é sempre dar 
mais atenção 
para tudo 
que vibra 
positivamente 
GIULIA BE, cantora
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Cassiano agride Alberto. Na-
tália avisa às filhas que espera 
uma menina que se chamará 
Janaína.

TERÇA
Natália e Juliano se casam. Do-
ralice se sente desconfortável 
com a presença de Nicole. 

QUARTA
Doralice propõe a Quirino que 
eles se divorciem, e manifes-
ta interesse em levar William 
com ela.

QUINTA
Dionísio manda Castro enganar 
Hélio, dizendo que irá levantar o 
dinheiro que lhe prometeu.

SEXTA
Manolo tranquiliza Samuel, di-
zendo que Aurora chegará logo 
em Vila dos Ventos. 

SÁBADO
Dionísio fica furioso ao saber por 
Yvete que a mina que vendeu 
para Duque tem turmalina da 
Paraíba.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Fabi conta para Bianca que Kari-
na é apaixonada por Duca. Dalva 
comemora a vitória do neto. 

TERÇA
Gael pede que Cobra revele sua 
verdadeira história.

QUARTA
Duca explica para Karina que a 
considera como uma irmã. Co-

bra comanda a aula a pedido 
de Duca. 

QUINTA
Bianca disfarça com Duca no 
telefone e afirma que ficará com 
Karina. Dandara convida Gael 
para jantar.

SEXTA
Duca e Bianca combinam de 
namorar às escondidas.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Nadi pede para Guemecha 
vigiar Terá e Amat. Adiel vê 
Terá sendo perseguido. Na 
forma de homem, Lúcifer 
aconselha Terá a roubar a 
confiança de Nordick. Terá 
vai ao encontro do ermitão. 

TERÇA
Terá engana Nordick e ganha 
sua confiança. Eles são ob-
servados pelos homens de 
Abisali. O rei se encanta com 
a dança de Nadi.

QUARTA
Amat fica preocupada. A ra-
inha Enlila fica satisfeita ao 
saber do interesse de Nadi 
por Terá. Amat não gosta do 
comportamento de terá em 
relação aos ídolos.

QUINTA
Amat não gosta da visita de 
Nadi. Nidana e Bila tramam 
contra Amat. Nadi repreende 
Bila. Abisali e Morabi armam 
contra Amat e Terá. Ele é ob-
servado por Deus. Ibbi-Sim 
e Enlila ficam satisfeitos ao 
experimentarem a receita 
do queijo.

SEXTA
Amat não gosta da visita de 
Nadi. Nidana e Bila tramam 
contra Amat. Nadi repreende 
Bila. Abisali e Morabi armam 
contra Amat e Terá. Terá par-
te com a caravana sob o olhar 
do povo.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Carmen sonda Mili para saber o 
que tanto a chiquitita conversa 
com Valentina.

TERÇA
Ana e Tati encontram com JP na 
rua e conseguem lhe convidar 
para o piquenique. JP aceita o 
convite e entra no orfanato.

QUARTA
Samuca usa uma maneira úni-
ca de falar, coloquial. Ele é um 
garoto muito genioso e usa tec-
nologias inventadas por seu avô, 
um grande inventor.

QUINTA
 Clarita continua ansiosa para 
saber quem está lhe enviando 
cartas amorosas secretas.

SEXTA
Mili e Carol ficam no hospital de 

prontidão para saber sobre o 
estado de saúde de Valentina, 
que está em coma.

SÁBADO
Samuca pergunta para Chico 
e Ernestina, que na verdade é 
Matilde, se pode montar um 
laboratório de estudos no quar-
tinho de limpeza.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Silvana acredita que a gravidez 
de Irene é falsa. Elvira diz que 
precisará da ajuda de Yuri para 
enganar Solange/Irene.

TERÇA
Aurora não denuncia a presença 
de Rubinho em sua casa. Joyce 
pede que Edinalva leve Neide 
para rezar Ivan.

QUARTA
 Garcia se preocupa com o plano 
de Elvira para pressionar Irene e 
reaver suas joias.

QUINTA
Irene afirma a Mira que confron-
tará Elvira. Garcia se preocupa 
com o plano de Elvira para pres-
sionar Irene e reaver suas joias. 

SEXTA
Zeca jura vingança contra Ruy e 
Abel diz a Nazaré que vai procu-
rar Eugênio. Edinalva teme que 
Abel fale com Eugênio sobre o 
casamento de Zeca e Ritinha.

SÁBADO
Zeca vai até a empresa atrás de 
Ruy. Elvira prepara sua arma-
dilha para Solange/Irene com 
a ajuda de Kikito.Caio descobre 
a data em que Rubinho e Bibi 
planejam fugir.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Aparício tenta fazer Camila se 
lembrar de que estava apaixo-
nada por Giovanni antes de per-
der a memória.

TERÇA
Nair comemora ao acreditar que 
Adônis irá se formar no fim do 
ano. 

QUARTA
Apolo enfrenta Beto e reclama 
de seu comportamento.

QUINTA
Bruna pensa em levar Giovanni 
para fora do país. 

SEXTA
Beto fala com Henrique sobre 
seu retorno à Peripécia. Agilson 
é rude com Aparício e Dinalda na 
frente de Rebeca.

SÁBADO
Marcia avisa a Carol que as as-
sistentes sociais constataram 
que ela e os irmãos vivem em 
situação de abandono.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/TV 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:  
anis, antera, areia, 
asno, cadeia, cais, 
caju, cantora, cone, 
cratera, diante, 
disco, etnia, inato, 
jade, juramento, 
juro, maré, média, 
mentor, muro, 
panda, reino, 
renda, sacro, 
santo, tema, tensa, 
úmero, uréia.

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 Falar com amigos distantes 
te dará boas energias para 
começar a semana. Planeje a 
semana e cuide do seu visual. 
Na vida a dois, bom momen-
to para falar do futuro. Cor: 
dourado.

 N Dê uma caprichada nas 
suas roupas. Foco nos cuida-
dos pessoaistambém ajuda-
rão. Mudanças no mundo do 
trabalho podem aparecer. Seu 
charme pode atrair alguém. 
Cor: branco.

 N Demonstre carinho e amor 
hoje pelo par ou pela paque-
ra. Fortaleça a união com seus 
familiares ou com seus ami-
gos. É importante equilibrar 
as emoções e sua saúde. Cor: 
preto. 

 N O campo astral vai te dar 
forças para fazer algumas 
mudanças desejadas. Retome 
exercícios físicos ou comece 
um novo hobbie. A intimida-
de estará bem intensa. Cor: 
verde.

 N Contate seus familiares e 
amigos. Quem tem filhos po-
derá se divertir muito com 
jogos. Cuidados com a saúde 
e com o amor vão dar resulta-
dos bastante frutíferos. Cor: 
laranja. 

 N Excelente momento para 
limpar e organizar sua ca-
sa,além de descartar coisas 
velhas. Preocupar-se com a 
sua beleza vai gerar benefí-
cios.  Uma paquera pode sur-
preender você. Cor: creme. 

 N O desejo de conversar com 
as pessoas vai estar em alta 
por esses dias. Aposte em 
chamadas de vídeo. Clima 
intenso no romance. Capri-
che no jogo da sedução. Cor: 
dourado. 

 N Curtir o conforto do lar vai 
marcar seu dia de domingo. 
Dedique uma atenção espe-
cial a família e ao seu par. 
Cuidado com as palavras para 
não magoar alguém. Cor: 
marrom. 

 N A Lua vai te deixar bastan-
te entusiasmado. Evite se 
descuidar na saúde e correr 
riscos. Seu jeito extrovertido 
vai te ajudar a manter uma 
paquera bem animada. Cor: 
preto. 

 N O seu astral indica que você 
vai buscar descansar muito 
neste domingo. Problemas 
financeiros podem vir a ser 
solucionados. Melhore o diá-
logo no relacionamento. Cor: 
verde. 

 N Alguns imprevistos em casa 
ou conflitos com parentes 
podem surgir por esses dias. 
Tente resolver com calma. 
Busque privacidade e abuse 
da sintonia no romance. Cor: 
laranja. 

 N Uma preocupação com a 
aparência vai surgir essa se-
mana. Faça mudanças para 
levantar a sua autoestima. 
No amor, compartilhe seus 
sonhos e faça planos. Cor: 
marrom. 

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

NOVELAS INÉDITAS NA 
GLOBO ENTRE MARÇO E ABRIL

F
alta muito pouco para a Record voltar a ter a companhia da Globo 
na exibição de novelas inéditas. Por enquanto, a única em cartaz na 
televisão brasileira é ‘Gênesis’, produção que aborda a criação da 

humanidade, conforme a Bíblia.
Porém, entre março e abril, o público também poderá acompanhar a 

segunda e última parte de ‘Salve-se Quem Puder’, às 19h, e ‘Amor de Mãe’, 
às 21h. Ambas já estão inteiramente prontas e aguardando apenas as 
definições e estratégias de relançamento.

Para todo aquele telespectador que é fã do gênero não poderia haver 
notícia melhor, já cansado de tantas reprises.

‘SQP’ terá mais 53 capítulos para resolver o drama das protagonistas 
vividas por Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva. Já a história 
de Adriana Esteves, Regina Casé e companhia, apenas mais 23.

No antigo normal, nos acostumamos a consumir uma trama inédita 
atrás da outra, respeitando sempre as respectivas filas. No entanto, a 
pandemia mudou tudo, e é preciso entender essa nova ordem estabele-
cida pelas emissoras, em que o roteiro passou a incluir os protocolos de 
segurança.

FOLIA DIGITAL
  n Claudia Leitte e Ivete 

Sangalo estão aquecen-
do os motores para uma 
live de Carnaval, já defi-
nida como ‘O Trio: Ive-
te, Claudia e você’. Uma 
transmissão marcada 
para o próximo dia 13, 
às 17h30, da Bahia para 
o mundo.

  n As equipes do ‘Se Joga’, na Globo, passaram os 
últimos dias se reapresentando para assessorias 
de artistas e escritórios de shows, ao melhor estilo 
“estamos de volta”. Como prioridade, fechar uma 
programação bastante forte nos primeiros sábados.

  n O jornalismo do SBT, no Rio de Janeiro, passou 
por mais uma rotina de demissões, há poucos dias. 
A desculpa foi a mesma de sempre: reestruturação. 
Novos cortes estão previstos para esta semana.

  n Manu Dieguez, que 
fez ‘Carinha de Anjo’, 
no SBT, vive a filha de 
Marco Pigossi na série 
‘Cidade Invisível’, que 
acaba de estrear na Net-
flix. Trata-se do primei-
ro projeto live-action de 
Carlos Saldanha, diretor 
brasileiro conhecido pe-
las franquias ‘A Era do 
Gelo’ e ‘Rio’, além da ani-
mação ‘O Touro Ferdi-
nando’. A produção, car-
regada de efeitos, tem o 
folclore brasileiro como 
pano de fundo para uma 
investigação criminal.

  n Longe das novelas 
desde o trabalho em 
‘Apocalipse’, na Record, 
Sérgio Marone volta 
suas atenções para ou-
tras áreas. Está inves-
tindo no cinema, como 
ator e produtor, e se 
prepara para expandir 
o seu canal no YouTube.

  n Ainda do SBT, a informação passada a funcioná-
rios, é que mesmo depois da vacina, muitos irão 
permanecer em esquema de home office. Um siste-
ma de trabalho que não deve se limitar à emissora 
de Silvio Santos.

MOBILIZAÇÃO

DEMISSÕES

STREAMING

OUTRAS ÁREAS

DETERMINAÇÃO

  n Dani Moreno, a Furacão de 
‘Amor Sem Igual’, em breve 
iniciará seus trabalhos em 
‘Gênesis’. Enquanto não co-
meçam as gravações, ela de-
dica-se também ao monó-
logo ‘Clareana’, dirigido por 
Marcello Airoldi, que estreia 
em abril em São Paulo.

 n Tammy Di Calafiori divi-
dirá a personagem Redua-
na, em ‘Gênesis’, fase Ur dos 
Caldeus, com a experiente 
Dedina Bernardelli.

 n Curioso como a cada ano, 
o esporte da Globo perde va-
lores importantes.  Mas, no 
caso de Tino Marcos, baixa 
mais recente, muita gente 
aposta que ele não vai se 
afastar em definitivo...

 n ... Que deverá liderar um 
trabalho na internet, se não 
fizer nada na TV paga. Tem 
mercado. 

 n Em março, mês de aniver-
sário, a CNN Brasil passará 
por outros novos ajustes na 
sua programação.

 n Nos bastidores do SBT, fa-
lou-se numa volta às grava-
ções do formato ‘Bake Off’, a 
partir de março. A emissora 
não confirmou.

As gravações de ‘Um Lugar 
ao Sol’, substituta de ‘Amor 
de Mãe’, prosseguem nos Es-
túdios Globo, e movimentan-
do os atores Cauã Reymond, 
Alinne Moraes, Andréia Horta, 
Juan Paiva, Andrea Beltrão, 
Mariana Lima, Daniel Dantas, 
Ana Beatriz Nogueira, Fernan-
do Eiras, entre outros. Como se 
observa, já tem um pessoal do 
elenco, acima de 60 anos, tra-
balhando na produção.

Cátia Fonseca ainda não tem presença  
garantida no novo canal de culinária do Grupo 
Band na TV paga, o Sabor & Arte. Mas por se 
tratar de um nome conhecido e de ligações com a 
área, as suas possibilidades são muito boas.

A Disney, dona dos canais ESPN e Fox 
Sports, deverá sofrer um festival de ações na Justiça, em função do pro-
cesso de demissões em massa. É o que garantem dezenas de profissio-
nais, entre apresentadores, repórteres e técnicos. 

CHUVA DE PROCESSOS.
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