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Participantes 

do ‘BBB 21’, como 
a atriz Carla Diaz, 

apostam na versatilidade 
dos lenços para compor 

o visual e ditam  
moda. P. 4
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Proteger a pele no verão é algo que já virou 
rotina para muitas mulheres. Mas e na 
hora de proteger os olhos? Não esqueça, 

essa proteção é fundamental! É tempo de calor, 
muito sol e também de cuidados extras com 
a saúde dos olhos. Nesta época, a exposição 
excessiva ao sol e à radiação ultravioleta (UV) 
pode causar problemas agudos e crônicos.

“Quando expostos à radiação solar excessiva, 
os olhos ficam sujeitos a ter lesões na córnea, na 
retina e no cristalino. É fundamental a adoção 
de cuidados extra para evitar problemas nesta 
época”, explica Tiago Bisol, um dos chefes do 
serviço de Oftalmologia do Hospital São Vicente 
de Paulo.

Entre os problemas oftalmológicos mais co-
muns causados pela exposição excessiva ao sol 
estão a fotoceratite, que é uma lesão da córnea 
que causa dor e fotofobia intensa e começa 
algumas horas depois da exposição. A catarata 
também está relacionadas à exposição crônica 
aos raios UV e as conjuntivites infecciosas tam-
bém são mais comuns no verão.

“Os alertas sobre os riscos de levar a mão 
contaminada ao rosto, por causa do coronaví-
rus, contribuíram para aumentar a disciplina da 
população. Tudo isso dificulta a contaminação 
da conjuntivite infecciosa e, felizmente, tem 
reduzido o número de casos registrados”, pontua 

VERÃO

Cuide da saúde 
dos seus olhos 
com óculos 
escuros de boa 
qualidade e 
super estilosos

D MULHER

BELEZA DA 

ALMA

“Só se vê 
bem com o 
coração, o 
essencial 
é invisível 
aos olhos” 

  Antoine 
de Saint-
Exupéry 

- Entrevistas com a atriz 
Isabel Filardis, o ilusionista 
Pyong Lee, Solange Couto, a 
atriz Glamour Garcia e o ma-
quiador Augustin Fernandez;
- Dicas de tranças e turbantes 
para o verão, transição capilar, 
sucos detox, chás emagrece-
dores e cuidados com a pele;
- Música com Marcelo Faus-
tine, o grupo Tchakabum e 
Xande de Pilares.

Destaques da 

semana do 

programa ‘Vem Com 

a Gente’, na Band

o especialista.
Além de evitar levar as mãos sujas aos olhos, 

outra importante medida de proteção é não se 
expor excessivamente à luz solar e usar óculos 
escuros de boa qualidade.

Confira as dicas do oftalmologista:

1 - Os óculos de sol têm um papel duplo: dar 
conforto à pessoa e também diminuir a entrada 
de raios de ação UV nos olhos. Mas é importante 
que os óculos sejam de boa qualidade.

2 - Se a pessoa usa óculos com lentes escuras, 
mas que não tenham o filtro da proteção UV, 
estará expondo os olhos a uma quantidade 
ainda maior de radiação do que se estivesse sem 
o acessório.

3 - Isso porque a lente escura proporciona con-
forto e a pessoa irá se sentir à vontade para ficar 
mais tempo ao sol, acreditando estar protegida. 
A lente escura vai fazer com que a pupila dilate, 
permitindo maior entrada de radiação no olho.

4 - Ou seja, é melhor não usar óculos de sol do 
que usar um par que seja de má qualidade. In-
forme-se no momento da sua compra se a lente 
tem proteção UV.

DIVULGAÇÃO

Olhos também 

proteção

precisam de 

Entre na moda

Conheça os modelos de óculos 
de sol que são a tendência do 
verão!

Gatinha – É um clássico! Esse 
modelo fez sucesso em outras 
épocas e até hoje é uma ótima 
escolha para pegar sol com um 
estilo bem feminino e carinho-
so. As opções coloridas são uma 
boa pedida.

Aviador – Outro modelo antigo 
que não sai de moda. Para mu-
lheres de personalidade forte 
e que querem um olhar muito 
sexy. Com as lentes coloridas 
ficam ainda mais bonitos.

Armação transparente – A to-
nalidade nude ou transparen-
te está em alta e deixa o rosto 
com um tom mais claro, leve e 
elegante.

Esportivos e grandes – Arma-
ções bem grandes, daquelas 
que cobrem boa parte do rosto 
e do olhar. São confortáveis e 
ousados. Se você tem muito 
estilo, não vai errar na escolha.
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Primeira eliminada 
do ‘BBB 21’, a 
cearense Kerline 
comenta os memes 
inspirados nela na 
internet e avalia sua 
curta participação 
no reality da Globo

K
erline Cardoso, de 28 
anos, passou apenas 
oito dias no ‘Big Brother 

Brasil’, mas não passou des-
percebida. A modelo cearen-
se bombou nas redes sociais 
com os inúmeros memes que 
surgiram de seus momentos 
na casa mais vigiada do Bra-
sil. A sensibilidade e a expres-
sividade foram suas marcas 
registradas na atração. “Eu 
não sabia que eu era desse jei-
to! Me descobri uma pessoa 
altamente sensível lá dentro. 
Amei os memes porque não 
foram memes ruins, e sim de 
emoção. E eu sou essa pessoa 
que tem muitas caras e bo-
cas, tenho os meus trejeitos. 
Uma hora estou triste, e cinco 
minutos depois estou rindo 
da minha própria tristeza”, 
garante. 

Eliminada com 83,50% 
dos votos no primeiro pare-
dão, contra Rodolffo e Sarah, 
Kerline não lamenta ter sido 
a primeira a deixar o progra-
ma e diz respeitar os rumos da 
competição. “Sou uma pessoa 
que gosta de ouvir as outras, 
de trocar ideias. Que pena que 
foi muito rápido e não tive 
tantos dias lá. Mas foi incrí-
vel enquanto durou”, afirma a 
modelo, que avalia o que pode 
ter levado à sua eliminação.

“Eu caí no paredão errado, 
na hora errada, com as pes-
soas erradas, que na verdade 
são duas pessoas muito queri-
das. Isso foi bem difícil. O Ro-
dolffo é um querido, a Sarah 
também. Tive momentos ma-
ravilhosos com ambos dentro 
da casa, eram pessoas leves, 
que me traziam tranquilida-
de, paz, diversão”, completa. 

POLÊMICA COM LUCAS

Logo nos primeiros dias do 
programa, Kerline se viu em 
meio a uma grande confusão. 
Ao ser questionada por Lucas 
Penteado sobre com quem 
ela gostaria de se envolver ro-
manticamente, Kerline res-
pondeu que gostaria de “ficar 
com o cupido”. Lucas enten-
deu que a modelo estava in-
teressada nele e, quando viu 
que não era bem assim, ficou 

muito chateado. A modelo, no 
entanto, não se arrepende da 
declaração.

“Eu não agi em nenhum 
momento com má fé com nin-
guém. Fui muito sincera, ho-
nesta com meus sentimentos 
e respeitei muito os limites 
das outras pessoas. Por isso, 
eu não vejo as minhas atitu-
des com arrependimento”. 

CONVIVÊNCIA COM ESTRANHOS

Viver com completos des-
conhecidos não é fácil, mas 
Kerline acredita que algumas 
atitudes são imprescindíveis 
para a convivência. “Algo que 
eu já tinha na minha vida, 
mas se reforçou lá dentro foi 
ser humana, ter empatia e 
respeito com o próximo para 
viver melhor em comunida-
de. Porque, queira ou não, ali 
é uma comunidade, uma fa-
mília, mesmo sendo um pro-
grama com jogadores. Acho 
que para viver bem é neces-
sário, no mínimo, ter respei-
to, entender o limite de cada 
um. Isso é muito importante”, 
reflete Kerline, que também 
acredita que a pandemia de 

TÁBATA UCHOA 

tabata.uchoa@odia.com.br 

FOTOS DE REPRODUÇÃO TV GLOBO

coronavírus pode ter tornado 
tudo mais intenso. 

“No ‘BBB’, estávamos nos 
acostumando aos poucos a vol-
tar a viver em comunidade, os 
nervos estavam muito à flor da 
pele. Por isso, rolaram uns sur-
tos, eu mesma tive vários que 
jamais imaginei que teria”, diz. 

PLANOS PARA O FUTURO

Quando entrou no ‘BBB 21’, 
Kerline já trabalhava como 
modelo e influenciadora di-
gital. Ela tinha cerca de 56 
mil seguidores no Instagram 
e, agora, após a exposição, já 
conta com mais de 960 mil. 
Por isso, Kerline pretende 
continuar trabalhando com 
as redes sociais. 

“Sou muito workaholic, 
quero trabalhar horrores (ri-
sos). Sou modelo, trabalho 
com redes sociais, mas quero 
que as coisas sejam dinâmicas, 
abrir portas para outros tipos 
de narrativa. Estou de peito e 
coração abertos para trilhar 
uma nova história”, conta.

Caras  Caras  

e bocase bocas
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ISABELLE ROSA 

A
lém de gerar entreteni-
mento, o ‘Big Brother 
Brasil’ dita moda. Os 

lenços são os grandes des-
taques desta edição. Usados 
por algumas participantes 
como Sarah Andrade, Carla 
Diaz, Lumena, Viih Tube, Po-
cah e até mesmo Fiuk, eles po-
dem ser vistos em vários tipos 
de amarrações, tecidos e até 
estampas dentro do reality. 

“Os lenços estão super em 
alta. Dá para usar de lenci-
nho, amarrado na bolsa, no 
lugar do cinto, na cabeça de 
faixinha — aquele modelo de 
arquinho —, de headband e 
de touquinha, como elas es-
tão usando no reality. Esta 
moda começou com a Bianca 
Andrade, a Boca Rosa, no ano 
passado. Mas, este ano, pa-
rece que a tendência caiu no 
gosto da mulherada e pegou 
de vez”, comenta a consultora 
de estilo Laís Mazutti.

O acessório ganhou desta-
que nos anos 1970. Nos anos 
2000, ele voltou com tudo. 
Agora, o lenço faz sucesso, 
mas com uma ‘nova leitura’. 
“Ele veio em novos tecidos, 
novas amarrações. Está até 
rolando memes relacionan-
do os lenços à bandana que 
Bell Marques (ex-vocalista do 
Chiclete com Banana) usava. 
Mas se pararmos para ana-
lisar, desta vez, ele vem com 
tecidos mais chiques, aceti-
nados, com estampas mais 
coloridas. Além, claro, do uso 
de diferentes maneiras, como 
canga, blusa, top...”, avalia a 
profissional. 
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Em alta nas cabeças 

das participantes 

do ‘BBB 21’, os 

lenços podem ser 

encontrados em 

diversos tipos de 

tecidos, estampas e 

amarrações. “Dá para 

usar de vários jeitos”, 

destaca a influencer 

Talita Bazilio

SEM RESTRIÇÕES 
Outra vantagem de adotar 
o lenço no visual é espantar 
o ‘bad hair day’ — quando o 
cabelo não está em um dia 
bom, meio desgrenhado. “É 
ótimo, porque você pode es-
conder parte do cabelo ou até 
mesmo ele todo”, conta Laís. 
A hairstylist Tatiana Araujo 
reforça a ideia: “É fácil, mo-
derno, simples e ajuda na 
proteção contra os raios so-
lares. Além disso, é excelente 
para os dias de bad hair day, já 
que disfarça o frizz”, explica a 
dona do Tatiana Araujo Hair 
Concept.

E não há restrição para 
usar o acessório. “A versati-
lidade dele é a grande van-
tagem. E pode ser usado por 
homens. O Fiuk, por exemplo, 
tem usado sempre”, destaca 
Laís Mazutti. 

A influencer Talita Bazilio 
já adotou a tendência. “Meu 
cabelo muitas vezes fica com-
pletamente impraticável com 
todas as funções do dia a dia. 
Lenços já me salvaram inú-
meras vezes em reuniões e 
sessões de fotos. Já no estilo 
cropped, foi o meu melhor 
amigo no Carnaval. O lenço 
é aquele amigo para todas as 
horas. Dá pra usar de vários 
jeitos e ainda deixa a gente es-
tilosa”, brinca.

A 
influencer 

Talita Bazilio se 
rendeu à moda dos 
lenços: “Amigo de 

todas as horas”

LUMENA

POCAH

SARAH

FOTOS DIVULGAÇÃO
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NOVELAS

FLOR DO CARIBE

SEGUNDA
Cassiano agradece a Alberto por 
salvar Ester e o filho que eles 
esperam. 

TERÇA
Cassiano e os tenentes seguem 
Dionísio. Natália se desespera 
com a entrega de sua pesquisa. 
Manolo decide ficar em Vila dos 
Ventos.

QUARTA
Quirino pede Nicole em namoro. 
Cassiano avisa Ester e Samuel 
sobre a prisão de Dionísio.

QUINTA
Cassiano compra mais buggies 
para a agência. Taís recebe con-
vite para desfilar em Paris. Do-
nato dispensa Castro.

SEXTA
Hélio retorna para a casa dos 
pais. Cassiano entrega à família 
de Candinho uma parte das pe-
dras retiradas da mina. Amara-
lina e Rodrigo voltam de viagem.

SÁBADO
Reapresentação do último 
capítulo.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
B i a n c a  a c u s a  Ka r i n a  d e  a 
ter trancado fora do quarto 
intencionalmente.

TERÇA
João sugere que Dandara convi-
de Gael e suas filhas para jantar.

QUARTA
Gael avança contra René, e Dan-
dara o expulsa de sua casa. Sol 

promete para Bete que se dedi-
cará aos estudos.

QUINTA
João promete a Bianca que ten-
tará descobrir sobre o relaciona-
mento entre René e Ana.

SEXTA
Karina tenta se aproximar de 
Cobra, mas ele a evita.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Nadi pressiona Terá para se 
casarem. Abrão aceita o de-
safio proposto por Dnin-Sim. 
Abrão cai na armadilha do 
príncipe. O sumo-sacerdote 
Kissare acaba sendo vítima 
da maldade de Morabi.

TERÇA
Kissare é socorrido. Kissare 
é operado. Amat sai a pro-
cura de Abrão. Gurik pede 
a mão de Danina a Sharur. 
Morabi se preocupa ao saber 
que a cirurgia de Kissare foi 
bem-sucedida.

QUARTA
Morabi não consegue realizar 
seu plano contra Kissare. Ha-
sabia não se conforma com 
a atitude de Nidana contra 
Terá e Amat. Amat fica alivia-
da ao desabafar com Nadi.

QUINTA
Dnin-Sim e Abrão chegam à 
caverna. Nadi se surpreende 
ao ver Kissare abrir os olhos. 
Abrão e Dnin-Sim são leva-
dos pelos amoritas. Escon-
dido, Harã vê a captura dos 
dois. Os reis notam a ausên-
cia do príncipe.

SEXTA
Danina revela que Gurik não é 
o pai da criança. Kissare ten-
ta se lembrar de algo antes 
do acidente. Morabi é ques-
tionado antes de deixar a 
cidade.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Bel agradece a ajuda que Rafa 
lhe ofereceu, mas diz que é me-
lhor deixar Janjão e Tatu leva-
rem sua bicicleta.

TERÇA
JP fala para Cris que leu a histo-
ria de Açucena, que na verdade 
é Mili. Cris inventa que Açucena 
é prima de consideração de Mili.

QUARTA
As chiquititas fazem um café 
da manhã especial para come-
morar o primeiro dia de direção 
de Carol.

QUINTA
Eduarda surta ao saber da de-
cisão de Maria Cecília em ficar 
com Tobias.

SEXTA
Janu vai até a praça toda arru-

mada para encontrar André. Ela 
pensa que o garoto irá se decla-
rar. Bia e Thiago espiam de longe 
o desenrolar do plano deles.

SÁBADO
Bruno diz que só agora que vol-
tou ao Brasil, 9 anos depois, 
seus pais lhe deram uma carta 
que Letícia havia escrito. A carta 
revela que ela estava grávida 
dele.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Eugênio a firma a Joyce que não 
quer envolver Caio na situação 
de Ruy, por seu envolvimento 
com a polícia.

TERÇA
Eurico comenta com Nonato sua 
preocupação com Silvana. Dan-
tas afirma que o depoimento de 
Ritinha não tem valor legal.

QUARTA
Alan e Érica treinam Jeiza para 
uma importante luta. Bibi agride 
Carine e confronta Rubinho.

QUINTA
Ritinha enfrenta Joyce, que cha-
ma a polícia para garantir seu di-
reito à guarda de Ruyzinho. Abel 
se recusa a acompanhar Dantas 
à delegacia.

SEXTA
Rubinho é preso e Bibi pede aju-
da a Alessia para voltar ao Rio 
de Janeiro.Jeiza intercede por 
Ritinha, mas Joyce e Zu despis-
tam a policial para proteger Ruy.

SÁBADO
Ivan é socorrido e pedrestres avi-
sam a Joyce e Eugênio. Marilda 
fala com Ritinha sobre o sucesso 
de seu vídeo. Joyce se desespera 
ao ver o estado do filho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO

SEGUNDA
Tancinha diz a Apolo que precisa 
conversar com Beto. Beto teme 
o comportamento de Tamara.

TERÇA
Apolo garante que descobrirá o 
que aconteceu com ele na noite 
anterior ao seu casamento.

QUARTA
Shirlei se surpreende com a 
visita do padrasto de Felipe. 
Apolo decide dar uma chance 
a Tamara.

QUINTA
Henrique anuncia o sucesso de 
Leonora em seu comercial.

SEXTA
Teodora explica que foi salva por 
Epaminondas e anuncia que ele 
irá morar na mansão. Bruna fin-
ge ser amiga de Camila.

SÁBADO
Tancinha se enfurece com Apa-
rício, e Guido tenta acalmá-la. 
Felipe decide contar a Shirlei 
sobre a chantagem de Jéssica.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR
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PASSATEMPOS
TORTO PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

SOLUÇÕES

SODOKU

INSTRUÇÕES: Devem-
se formar palavras em 
todas as direções, ligando 
as letras em sequência 
direta, sem cruzar, pular 
ou repetir letra (para que 
uma palavra tenha letra 
repetida é necessário que 
ela esteja duplicada no 
diagrama). Damos como 
exemplo uma palavra 
encontrada no diagrama. Só 
valem palavras de quatro 
letras ou mais. Na solução, 
há 30 formadas com este 
diagrama, mas se você 
formar outras, parabéns!

TORTO: 
apolar, ardor, arte, 
axial, dose, faixa, 
falso, fixa, fria, 
lira, lixo, lorde, 
lorpa, odre, padre, 
páreo, parte, 
podre, praia, 
preso, prolixa, 
próxima, raia, 
redor, roxa, seda, 
solar, sopa, trapo, 
três.

INSTRUÇÕES: Preencha os espaços com algarismos de 1 a 9, de modo 
que cada número apareça uma vez na linha. O mesmo em cada coluna. 
Nenhum número pode se repetir e todos de 1 a 9 se encontram presentes. 

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

 N Um pouco mais de recolhi-
mento e introspecção vai te 
fazer bem. Evite desabafar 
pois você pode ser mal-en-
tendido. Aposte em conver-
sas virtuais na paquera. Cor: 
prata.

 N Curta bastante o conforto 
da sua casa. A Lua pode incen-
tivá-la a organizar seu orça-
mento. Cuide do seu visual. 
Alguém bem-sucedido pode 
surgir na conquista. Cor: 
creme.

 N Alguns imprevistos podem 
surgir e você pode sofrer algu-
ma desilusão hoje. Reinven-
te-se sempre que precisar. No 
romance, valorize as afinida-
des com o companheiro. Cor: 
verde-escuro.

 N Durma até mais tarde e re-
cupere suas energias que fo-
ram gastas. A saudade pode 
te deixar preocupado com 
alguém. A sua sensualidade 
promete esquentar o clima na 
paixão. Cor: azul.

 N Alguma decepção pode pin-
tar na sua vida. Dê tempo ao 
tempo para a mágoa desapa-
recer de vez. Os astros apon-
tam que uma atração por al-
guém próximo pode surgir. 
Cor: rosa.

 N A ambição te fará focar nos 
seus objetivos. Alguns confli-
tos podem aparecer se você 
não ceder. No terreno da con-
quista, vai estar bastante exi-
gente com quem aparecer. 
Cor: branco.

 N A saúde precisará de uma 
atenção especial, atente-se 
para isso. Procure um médico, 
se for necessário. Os estudos 
serão fortalecidos. Na união, 
muito carinho vai surgir. Cor: 
preto.

 N Hoje você vai acordar prati-
cando o desapego. Faça uma 
bela faxina e repense relações 
que te cercam. Cuidado com 
os gastos. Na intimidade, 
o clima vai esquentar. Cor: 
vinho.

 N Desentendimentos com 
parentes podem marcar seu 
dia, mantenha a calma. Con-
trole-se e respire um pouco. 
Na vida a dois, o momento 
promete muito diálogo. Cor: 
amarelo.

 N Você pode se atrasar para 
um compromisso, o que pode 
te aborrecer. Organize-se me-
lhor sua agenda. No campo 
afetivo, valorize o seu par e 
pegue leve com as cobranças. 
Cor: lilás.

 N Cuidado com as finanças. 
Pague todas as suas con-
tas. Você vai demonstrar 
muito carinho com pessoas 
próximas. Seu charme pro-
mete animar a paixão. Cor: 
marrom.

 N Reforçar o contato com a fa-
mília vai animar bastante seu 
domingo. Dedique um tem-
po a sua autoestima, mime-
-se um pouco. O céu promete 
bons momentos na vida em 
casal. 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

E
m tempos de pandemia, as TVs encaram uma rotina desafiadora 
para colocar seus produtos no ar, buscar receitas em um mercado 
retraído e levar informação e entretenimento ao telespectador. Para 

sobreviver nesse cenário complicado, portanto, é necessário se adaptar, 
adotando protocolos de saúde e também buscar novos caminhos. Usar 
de criatividade. E até abusar se for o caso.

A Globo, por exemplo, em se tratando da sua dramaturgia, vai testar 
um formato de novela que só irá ao ar após ser inteiramente gravada.

Interrompida pela pandemia, ‘Salve-se Quem Puder’, apesar de já ter 
alguns capítulos apresentados, voltará ao ar sem cortes a partir de 22 de 
março. Está pronta e será a primeira experiência nesse sentido.

Logo depois entrará no ar ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, também com-
pletamente gravada, do primeiro ao último capítulo. Aqui, a Globo poderá 
fazer uma melhor avaliação deste modelo, porque o grande público ainda 
não sabe nada do projeto.

Pode dar certo? Claro que pode, embora existam riscos. Se o público 
recusar a proposta, não haverá como fazer alterações. Afinal, já estará 
devidamente enlatada. Um teste. Se não der certo, voltará o modelo tra-
dicional, com gravações simultâneas à exibição.

BASTIDOR FERVENDO

  n Despedida de Fausto Silva da Globo, saída de Mar-
cos Mion de ‘A Fazenda’, procura de novos apre-
sentadores tanto para o reality rural quanto para 
‘Power Couple’ e ‘Ilhados’. Especulações de nomes 
na Globo e na Record. O fato é que a TV aberta, em 
plena pandemia, nunca esteve tão agitada como 
agora.

  n Como se não bastasse, há uma grande expectati-
va em torno de mudanças no SBT, principalmente 
após a volta de Silvio Santos aos estúdios. Tudo 
pode acontecer, às vésperas das comemorações de 
40 anos da emissora, em 19 de agosto.

  n ‘A Vaga É Sua’ e ‘O Contratado’ são os títulos que 
Roberto Justus poderá utilizar na nova fase de ‘O 
Aprendiz’ na Band. Como informado pela coluna, 
há o objetivo de oferecer um aspecto mais positivo 
ao programa, aposentando o bordão “Você está 
demitido!”.

  n A profissão “par-
ticipante de reality 
show” cresce a cada 
dia, e algumas cele-
bridades nem se im-
portam de pular de 
um em outro. Só que 
no ritmo que vai, da-
qui a pouco Lipe Ri-
beiro, affair de Anitta, 
corre o risco de parar 
no Guinness. Não re-
cusa um.

  n Alexandre Lino 
acabou de filmar em 
Paquetá, no Rio, o 
curta-metragem ‘Di-
nheiro na Mão É...’, 
com direção de Gian-
carlo Di Tommaso, 
no papel de um co-
merciante, João. Em 
breve, Lino também 
começa a gravar ‘Gê-
nesis’, novela da Re-
cord, interpretando o 
vilão Ashur.

  n O fim dos programas ‘Zorra’, ‘Escolinha do Pro-
fessor Raimundo’ e ‘Fora de Hora’, como já era es-
perado, provocou a saída de vários roteiristas. A 
dispensa ainda obedece a ordem de vencimento 
dos contratos.

E TEM MAIS

MARCAS DO JUSTUS

MARATONISTA

CURTA

SILENCIOSO

  n ‘Fofoca Aí’, programa da 
TV Gazeta, completa um ano 
em março. Tem promessa de 
novos quadros.

 n ‘Um Presente à Prova de 
Futuro’, documentário sobre 
preservação ambiental, gra-
vado no Brasil e na Holanda, 
estreia dia 28, às 23h, na Glo-
boNews. Narração de Lenine.

 n A Opus Entretenimento, 
conhecida por administrar 
teatros em São Paulo, Porto 
Alegre, Natal, Recife e For-
taleza, começou a investir 
no segmento de artistas 
exclusivos...

 n ... E já prepara projetos es-
peciais, após a pandemia, 
para Seu Jorge, Alexandre 
Pires e Ana Carolina. Há 
também um para a volta do 
Exaltasamba. 

 n Durante a reta final de con-
trato de Rachel Sheherazade 
no SBT, muita gente aposta-
va em um acerto rápido da 
jornalista com outra emis-
sora de TV...

 n . . .  Mas,  desde o anún-
cio oficial sobre a saída em 
setembro de 2020, nada 
aconteceu.

 n CNN Brasil avançou bem 
no projeto de novo progra-
ma para Phelipe Siani. Uma 
estreia prevista para março 
ou abril.

Nos interiores da Globo, mui-
tos são contrários à volta do 
‘Amor & Sexo’. Entendem 
que já deu. Seguindo essa 
linha, vão precisar encontrar 
algum outro produto para 
Fernanda Lima, além do for-
mato de reality musical.

Desde o ano passado, quando um final alternativo 
foi gravado na Praia do Grumari para ‘Haja Coração’, 
com Mariana Ximenes e João Baldasserini (foto), 
fala-se que esse novo até poderá ser aproveitado. 
Aparecer como imaginação da Tancinha... Só que a 
ordem é fechar com o original.

AGNEWS 

Tudo indica que neste 2021, apenas Globo e Record seguirão com novelas 
inéditas. No SBT, o departamento de dramaturgia permanece desmon-
tado, o que reforça essa possibilidade.
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