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Eles são um importante símbolo da nossa 
feminilidade. Toda mulher deseja ter seios 
firmes, bonitos e no tamanho proporcio-

nal. Mas essa questão vai muito além da esté-
tica! É preciso cuidar bem dos seios para evitar 
problemas de saúde e manter a autoestima 
lá em cima. E você, está cuidando bem do seu 
“amigo do peito”? A mastologista Juliana Mur-
teira, chefe do serviço de Mastologia do Hospi-
tal São Vicente de Paulo, esclareceu algumas 
dúvidas e mitos sobre o assunto.

Mulheres que fazem redução ou aumento 
da mama podem amamentar?
Dificilmente a paciente que reduzir a mama vai 
conseguir amamentar. A cirurgia afeta a ana-
tomia da mama, e o leite materno não conse-
gue chegar ao bico. Algumas podem conseguir 
amamentar devido à técnica utilizada. Minha 
dica para quem pretende amamentar é espe-
rar para fazer a cirurgia depois. Ao contrário, a 
cirurgia para aumento da mama não costuma 
atrapalhar a amamentação. Mas, dependendo 
da técnica, a anatomia dos ductos pode ser afe-
tada. Vale lembrar que a amamentação reduz o 
risco de câncer de mama, além dos benefícios já 
conhecidos para a saúde do bebê.

Não usar sutiã pode prejudicar os seios?
Usar ou não sutiã é uma escolha de cada mu-
lher e não afeta a saúde da mama. Usar sutiã de 
bojo ou com ferrinhos na sustentação também 
não é prejudicial. Exposição ao sol, topless, tam-
bém não são problema, mas é importante usar 
protetor solar. Inclusive, para mulheres grávidas 
que pretendem amamentar, recomendamos 

SAÚDE

Mastologista 
esclarece 
dúvidas e  
mitos sobre 
cuidados com 
as mamas

D MULHER

NÃO PERCAM!

BELEZA  
DA ALMA

“Amar a  
si mesmo é 
o começo de 
um romance 
para toda  
a vida” 
OSCAR WILDE

 nA moda agora é retirar as próteses de 
silicone. Muitas mulheres querem voltar 
a ter seios menores e naturais. Mas como 
é esse procedimento? A cirurgiã Cristiane 
Todeschini, membro titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou as 
indicações para a cirurgia.

“A cirurgia de explante é indicada para 
pacientes com complicações nos implan-
tes (ruptura ou contratura), pacientes com 
Sintomas de Síndrome ASIA (síndrome au-
toimune) e aquelas que não desejam mais 
ter os implantes mamários. Hoje, existe 
maior conscientização sobre o uso dos im-
plantes. Não é moda. As mulheres estão se 
comunicando mais, fazendo suas escolhas. 
O arrependimento acontece quando se age 
na impulsividade. Pesquise, obtenha infor-
mações e procure um especialista antes de 
colocar um implante”, destacou a Cristiane.

Vale a pena retirar o silicone?

BRUNO GERMANY / PIXABAY

expor as mamas ao sol.

Todo nódulo no seio é câncer?
Nem todo nódulo é câncer, mas todos devem 
ser avaliados por um especialista que vai dizer 
se há ou não indicação de investigação de cân-
cer e realização de biópsia. É muito importante 
que a mulher conheça a própria mama para 
detectar precocemente qualquer alteração. Ao 
descobrir qualquer mudança na textura ou no 
relevo, é fundamental procurar um mastologis-
ta. Quanto mais cedo um tumor for descoberto, 
menos agressivo será o tratamento e maior será 
a chance de cura.

Quais são os cuidados com os seios?
Manter a higiene, a pele limpa e seca. Muitos 
não sabem, mas é preciso ter um cuidado es-
pecial com o sulco inframamário, que é aquela 
dobrinha abaixo da mama. Em mulheres com 
seios grandes, muitas vezes a área fica úmida 
e suada, o que pode favorecer o aparecimento 
de lesões dermatológicas. Além disso, é impor-
tante fazer os exames de rotina. O ideal é fazer a 
mamografia anual a partir dos 40 anos.

Seios: Aprenda a 

cuidar bem dos seus

Estou no ar de segunda a sexta,  
a partir das 14h na Band.  
No programa #VemComAGente.
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A musa fitness 
Gabriela Pugliese 
fala da tentativa 
de gestação  
com o tratamento 
da fertilização  
in vitro

A
o anunciar sua separa-
ção de Erasmo Viana, a 
musa fitness Gabriela 

Pugliesi comentou que ini-
ciou um processo de fertili-
zação in vitro. Segundo ela, 
até agora todas as tentativas 
que fez de engravidar foram 
frustradas e muito difíceis. 
“Meu corpo mudou comple-
tamente, fiquei com celulite 
até o joelho, minha cabeça pi-
rou. Tinha dias que eu estava 
com depressão e outro esta-
va radiante. São muitos picos 
hormonais. É como se fosse 
uma TPM eterna”, desabafou.

Gabriela afirmou que o 
agora ex-casal queria muito 
ter filhos e um acontecimen-
to, que levou ao fim do matri-
mônio, dificultou ainda mais 
esse momento de tentativa de 
gestação.

“Achei que tinha algum pro-
blema, alguma dificuldade, al-
guma coisa de errado comigo. 
Não tinha nada. Fui para mais 
uma nova tentativa. Foi tudo 
diferente. Outros hormônios, 
outra estratégia, outro timing, 
enfim. Foi incrível. Aspirei uns 
onze óvulos. Deram cinco em-
briões, já estavam aprovados. 
Eu ia ter colocado um embrião 
ontem. Teoricamente,  ficaria 
grávida ontem”, explicou.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A influenciadora digital co-
mentou que retomou uma ba-
teria de testes para entender 
ou criar nova estratégia para 
ter o sonhado filho.

O PROCESSO

Segundo o ginecologista e 
obstetra Dr. Geraldo Caldeira, 
médico do Serviço de Repro-
dução Humana do Hospital e 
Maternidade Santa Joana, o 
procedimento é a fertilização 
dos óvulos da mulher em la-
boratório, fora do corpo dela. 
O embrião é transferido para 
o útero depois de cinco dias 
que foi feita a parte laborato-
rial. A fertilização é realizada 
em etapas.

Primeiramente, faz-se a es-
timulação da ovulação da pa-
ciente com injeções subcutâ-
neas diárias, durante cerca de 
10 dias. É feito o acompanha-
mento por meio do ultrassom, 
para ver quantos óvulos vão 
crescendo em cada ovário.

Quando os óvulos estão ma-
duros, a mulher é submetida a 
uma sedação, semelhante à da 
endoscopia. Então, os óvulos 
são colhidos via transvaginal, 
através de uma agulha fina 
e comprida que os aspira de 
dentro dos folículos ovarianos.

Esses óvulos são postos no 
laboratório e é feita a cole-
ta de sêmen do parceiro. No 
mesmo dia, ocorre a fertili-

zação desses óvulos e, após 5 
dias, temos o blastocisto. “É 
uma espécie de embriãozinho 
do quinto dia, que é transfe-
rido para dentro do útero ou 
pode ser congelado”, explica 
Dr. Geraldo.

RISCOS

Os riscos hoje em dia são 
mínimos. Entretanto, o que 
pode acontecer é a paciente 
ter uma infecção, dor abdomi-
nal, líquido na barriga ou um 
hiperestímulo, quando fica 
um número muito grande de 
óvulos e o ovário fica grande.

Também pode ter, even-
tualmente, um sangramento 
intra-abdominal. No entan-

to, a técnica é muito segura e 
tranquila. “São feitos vários 
casos por mês”, assegura o 
médico.

Além disso, não há con-
traindicação. O nível hormo-
nal é alto, mas são só durante 
10 dias. Até a coleta dos óvu-
los é ameno. Se sentir algum 
efeito, a mulher pode ter in-
chaço na barriga, um pouco 
de dor na mama.

HORMÔNIOS

Depois que os embriões são 
transferidos, ela tem que 
usar estrógeno e progeste-
rona. Neste ponto, pode ter 
os efeitos indesejáveis. São 
semelhantes aos de uma 
paciente que toma pílula 
anticoncepcional.

“A parte psicológica é a 
mais importante, porque a 
paciente faz aquilo com a 
certeza que vai obter resulta-
do e não existe taxa de gravi-
dez melhor que cerca de 60% 
quando é ovodoação”, alerta 
Dr. Geraldo

EFICÁCIA

Nem todas as pacientes vão fi-
car grávidas. Por mais exames 
que sejam feitos e cuidados 
tomados, algumas acabam 
menstruando e não têm o tão 
desejado exame de gravidez 
positivo. Isso do ponto de vis-
ta emocional é muito ruim.

“O desgaste psicológico 
acaba sendo muito maior do 
que o de tomar hormônios e 
ter os sintomas de TPM, irri-
tabilidade e afins”, completa o 
ginecologista.

Sonho de engravidar

Do IG Delas

Meu corpo mudou 
completamente, 
fiquei com celulite 
até o joelho, minha 
cabeça pirou. 
São muitos picos 
hormonais 
GABRIELA PUGLIESE  
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Marjorie Estiano e Fernanda Vasconcellos

Fernanda Vasconcellos, Nicette 
Bruno e Marjorie Estiano

D
epois de dar vida à Dra. Carolina nos epi-

sódios especiais de ‘Sob Pressão – Plantão 

Covid’, Marjorie Estiano volta à telinha da 

Globo com uma trama já conhecida do públi-

co e que gera muita saudade: a novela ‘A Vida 

da Gente’. Escrita por Lícia Manzo, o folhetim 

substitui ‘Flor do Caribe’, a partir de amanhã, 

na faixa das 18h.

“O que mais me marcou na novela foram as 

conversas e as trocas entre os personagens. Era 

muito emocionante no bastidor e em cena. Era 

uma troca muito sincera, honesta e bonita en-

tre atrizes e personagens”, revela Marjorie, que 

interpreta a doce e tímida Manu, uma jovem 

rejeitada pela mãe, Eva (Ana Beatriz Nogueira), 

que só tem olhos para a filha esportista, Ana 

(Fernanda Vasconcelos).

Exibida originalmente em 2011, a trama traz 

à tona a complexidade das relações humanas e 

a contemporaneidade das relações familiares. 

Na história, Ana se apaixona pelo irmão postiço, 

Rodrigo (Rafael Cardoso), filho de Jonas (Paulo 

Betti). Por ordem da mãe e da treinadora Vitória 

(Gisele Fróes), que não aprovam a relação, ela 

foge grávida para outra cidade. Em uma revi-

ravolta na trama, ela entra em coma e, quando 

desperta anos depois, vê a filha sendo criada 

pela irmã Manu e pelo amor Rodrigo. E, assim, é for-

mado o triângulo amoroso que dá norte à narrativa.

Marjorie conta que Manu é um dos papéis mais 

lembrados pelo público até hoje. Mas, além disso, 

ela reforça que a história de Lícia Manzo foi impor-

tante para a sua trajetória como atriz, seja pelos 

diálogos potentes, cenas desafiadoras, ou conflitos 

atemporais.

“Eu estava em uma etapa de compreensão do 

exercício da profissão e a personagem era muito 

complexa e profunda. Ela dava material para que 

eu pudesse fazer uma transição de fase enquanto 

atriz. Ela me deu amparo para eu aprender como se 

constrói e se faz uma cena, o que eu preciso e quais 

são meus instrumentos para eu poder potencializar 

o que estava escrito no papel”, conta.

RELAÇÃO COM NICETTE BRUNO

Marjorie se emociona ao relembrar o privilégio de 

atuar ao lado da atriz Nicette Bruno, que faleceu 

aos 87 anos em 2020, vítima da covid-19. Ela ainda 

faz um paralelo entre a relação das personagens, da 

neta Manu e da avó Iná, com a das duas atrizes, por 

ter se sentido muito acolhida pela veterana.

“A Nicette é uma pessoa que atravessa gerações. 

Ela tinha uma conexão muito clara, muito simples 

e sensível com todos os assuntos. O mundo se trans-
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Tempos Tempos 
sensíveissensíveis

Em meio à pandemia, Marjorie Estiano 

revela que seus medos e angústias 

ganharam contornos diferentes. “Tem 

um anestesiamento”, reflete

Paulo Betti, Ana Beatriz Nogueira, Fernanda 

Vasconcellos e Marjorie Estiano na trama

FOTOS JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

forma muito e, às vezes, você tem dificuldade de acompanhar as mudanças, mas a Nicette parecia que já sabia. Ela estava à frente de tudo o que estava acontecendo”, diz.
A atriz ainda relembra um acontecimento dos bastidores que não se esquece envolvendo a Nicette e o marido, Paulo Goulart, que faleceu em 2014. Elas estavam voltando ao Rio, depois de uma série de gravações no Sul do Brasil, quando Marjorie escutou uma chamada telefônica do casal.“Percebi que ela falou para ele: ‘Não precisa me esperar, a gente vai chegar tarde. Vá dormir e a gente se fala de manhã’. Ele respondeu alguma coisa, e ela finalizou: ‘Sim, então, está bom. Me espera’. Depois, eu perguntei: ‘Nicette, desculpe, mas não consegui deixar de ouvir. Para que ele poderia te esperar?’. Ela olhou para mim, com olhar malicioso, mexeu no cabelinho e deu uma risadona. Eu também morri de rir e falei: ‘Está entendido. Obrigada, Nicette’”, conta Marjorie, aos risos.

“Casados há tantos anos e era tão viva essa rela-ção, essa delicadeza... Ver que eles tinham uma rela-ção erotizada naquele momento da vida, era incrível. A Nicette foi realmente um espetáculo”, finaliza.
PANDEMIA

Em março, completa um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da covid-19 e aconselhou o distanciamento social. Para 

Marjorie, são tempos sensí-

veis e angustiantes. Ainda as-

sim, ela acredita que a histó-

ria de afeto e de acolhimento 

da novela volta em um bom 

momento para mostrar que, 

independentemente dos acon-

tecimentos, a vida pode seguir.

“Tive momentos diferentes 

ao longo desse tempo de pande-

mia. Agora, continuo triste, sen-

sível, abalada e perplexa, mas, ao 

mesmo tempo, as angústias e os 

medos estão com contornos dife-

rentes. Eles não ficaram menores, 

mas ficaram diferentes. Tem um 

anestesiamento”, reflete Marjorie.

“Eu fico espantada de não reco-

nhecer em mim o espanto que deve-

ria ter ao saber que, nesta semana, 

a gente teve o maior número de óbi-

tos em 24 horas. A gente está vivendo 

uma tragédia e não tem como se acos-

tumar com isso. Vai levar um tempo ainda para 

retomar, mas eu confio que a vida segue”, completa.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata 

Uchoa
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Iná tem um pesadelo com suas 
netas e fica preocupada. Rodri-
go assiste escondido ao jogo de 
tênis de Ana.

TERÇA
Ana e Rodrigo tentam se expli-
car, mas Eva e Jonas não ouvem 
os filhos. 

QUARTA
Ana e Manuela vão a um labo-
ratório e confirmam a gravidez. 
Iná tem novo pesadelo e liga 
para as netas.

QUINTA
Vitória explica a Eva que entrou 
em contato com uma agência 
de adoção.

SEXTA
Eva não deixa Ana e Rodrigo 
conversarem. Manuela fica cho-
cada ao ver Rodrigo beijar uma 
garota no show.

SÁBADO
Iná conta para Manuela sobre 
o sonho que teve com Ana e 
um bebê. Eva leva a filha para 
o hospital. 

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Bianca e Duca namoram apaixo-
nados. Roberta se insinua para 
Marcelo.

TERÇA
BB tenta se desvencilhar de Co-
bra. Encorajada por Jeff, Mari 
consegue se apresentar.

QUARTA
Bete se decepciona com  Sol, 

que decide sair de casa.

QUINTA
Cobra aceita entrar para a aca-
demia de Lobão. Gael apoia Ka-
rina e treina com a filha.

SEXTA
Pedro se incomoda com o beijo 
de Karina em Zé. Bete se emo-
ciona ao falar de Sol para Wal-
lace e Jeff.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Diante de Sharur, Terá fica 
na saia justa. A rainha Enlila 
critica o posicionamento de 
Ibbi-Sim. Terá se comprome-
te com Sharur e pede segre-
do. Oguedi diz pretender se 
vingar do rei. Ibbi-Sim nego-
cia a liberdade do filho com 
Sumuabum.

TERÇA
Os reféns são trocados. Os 
amoritas saem dos escon-
derijos e surpreende a todos. 
Após a troca de reféns, Hod 
chama pelo rei e fala da pro-
ximidade entre o general Gu-
rik e a rainha. As pessoas na 
cidade correm desesperadas. 

QUARTA
Terá é ferido. Dov e Ekur lu-
tam até o fim. Zolari faz um 
enorme sacrifício para salvar 
o príncipe. Diante dos inva-
sores, Morabi implora para 
não morrer. Kissare recupera 
a memória. 

QUINTA
Nadi presta homenagem a 
Kissare, mas o sacerdote se 
revolta. Ela pede o apoio de 
Terá. Abrão não consegue 
salvar Amat.

SEXTA
Terá fica assustado diante da 
revolta de Nadi. O rei ameaça 
Lilit. Terá faz uma grave acu-
sação contra Nadi e a sacer-
dotisa o olha com ódio. 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Antes de ir embora do orfanato, 
Janu, com a ajuda de Bel, coloca 
cocô de cachorro na cama de 
Pata.

TERÇA
 Thiago entra na sala da turma 
de Janjão durante o recreio e 
coloca cola na cadeira dele e de 
André.

QUARTA
Renata acha Beto muito bonito 
e diz que agora que está nova-
mente solteira quer se divertir.

QUINTA
Dani diz para Cris que se sente 
menos sozinha ao saber que tem 
um pai, porém, não quer ir em-
bora é deixar Carol e o orfanato.

SEXTA
As meninas conversam que 

precisam pensar num presente 
bacana para Bia, pois seu ani-
versário está chegando.

SÁBADO
Armando avisa Beto e Clarita 
que a partir de agora eles aten-
derão os clientes do Café Bouti-
que usando patins. Junior estra-
nha ao achar uma foto antiga de 
José Ricardo com Mili bebê.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

SEGUNDA
Irene chantageia Eugênio, que 
acaba comprando um aparta-
mento para a ex-amante.

TERÇA
Joyce encontra o cartão que 
Nonato deixou em sua bolsa, 
e Ivan sugere que a mãe fre-
quente o grupo de apoio. Zeca 
apoia Jeiza e a acompanha ao 

funeral do amigo.

QUARTA
Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma 
confortam a esposa de Gerson.

QUINTA
Ruy e Zeca ficam frente a frente 
no fórum. Irene confessa a Mira 
que vai continuar provocando 
Joyce.

SEXTA
Bibi fica chocada ao descobrir 
que o dinheiro que deixou com 
Silvana foi gasto pela arquiteta 
em jogo.

SÁBADO
Irene espezinha Eugênio. Mira 
entrega para Dantas tudo o 
que sabe sobre Irene. Eugênio 
conforta Ivan e diz que a família 
estará ao lado dele na retirada 
dos seios.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

HAJA CORAÇÃO 

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

TERÇA
Adônis pressiona Nair para 
contar a verdade para ele e os 
irmãos.

QUARTA
Tancinha não acredita na histó-
ria que Guido lhe conta. Teodora 
fica furiosa com Safira.

QUINTA
Aparício diz a Guido que Fedora 
precisa de seus cuidados. Rebe-
ca deixa a cobertura. 

SEXTA
Tamara se sente culpada quan-
do o juiz declara que ela e Apolo 
não poderão ter a guarda das 
crianças.

SÁBADO
Aparício revela a Agilson que 
Dinamite fez uma delação pre-
miada envolvendo seu nome.

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: 
afoita, aipo, 
apical, ápice, 
apólice, capital, 
ceia, cheia, cipó, 
cólica, cópia, face, 
fácil, fatia, fera, 
foice, folia, hélice, 
hélio, íleo, leoa, 
lícita, lítio, oiti, 
óptica, paio, pilar, 
pilhar, polícia, 
recital.

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 Busque cuidar mais e me-
lhor da sua saúde e passe a 
praticar alguns exercícios físi-
cos e mentais. A Lua estimula 
o surgimento de um compro-
misso sério, aproveite. Cor: 
branco.

 N O dia é perfeito para que 
você se divirta. Curta seus 
filhos, se tiver. Dedique um 
tempo especial aos amigos e 
a família. No relacionamen-
to, invista na sedução. Cor: 
rosa-claro.

 N O convívio com a família 
vai estar bastabnte em alta. 
Fortaleça aqueles laços com 
quem mais ama. Pode ter no-
vidades na paquera e se sur-
preender com alguém. Cor: 
branco.

 N Você vai sentir uma von-
tade enorme de contatar as 
pessoas queridas. Faça uma 
chamada de vídeo. Na vida a 
dois, a atração será mais in-
tensa nesse momento. Cor: 
azul-vivo.

 N Demonstre bastante cari-
nho e amor, hoje e sempre que 
puder. Equilibre o seu orça-
mento e evite gastos desne-
cessários. Alguém influente 
ou do trabalho pode te atrair. 
Cor: cinza.

 N Relaxe bastante hoje. Faça 
atividades que te divirtam 
e te deixem leve. Organize a 
sua casa. Use o seu charme 
na paquera para começar 
um novíssimo romance. Cor: 
amarelo.

 N Foque na saúde e reponha 
as energias perdidas. Apro-
veite o seu tempo em casa, 
junto da família. No amor, 
invista bastante na cumplici-
dade e renda-se à paixão. Cor: 
marrom.

 N Faça uma chamada virtual 
longa com os seus amigos, 
ponha o papo em dia. Hoje, a 
saudade vai dar as caras. Há 
grande chance de se apaixo-
nar por um amigo hoje. 
Cor: lilás.

 N Aposte numa nova mudan-
ça de visual. A Lua aumenta 
a sua vaidade. É um bom dia 
para planejar o futuro. Na 
vida a dois, esforcem-se para 
os seus objetivos. Cor: verme-
lho. 

 N Saia um pouco da sua roti-
na. Aposte em novos hobbies, 
experimente mais. Invista em 
estudos. No romance, paixão 
e desejos vão dominar o casal, 
é só aproveitar e se jogar. Cor: 
prata.

 N O dia será excelente para 
encarar questões que te in-
comodam há algum tempo. 
Inicie uma mudança ou faça 
melhorias no seu lar. Apimen-
te a intimidade com seu amor. 
Cor: vermelho.

 N Desfrute do contato com a 
família e relembre bons mo-
mentos. Amigos podem ser 
contatados por chamadas 
de vídeo. As paqueras vão es-
tar numa fase animada. Cor: 
prata.

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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EVENTOS AO VIVO NA TV 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

S
egundo profissionais do mercado, diante do quadro atual, o que vai “se-
gurar” a TV aberta nesses próximos tempos serão os eventos “ao vivo”. 
No caso, futebol, programas jornalísticos, de entretenimento ou com 

o pé na cozinha e realities shows — como ‘BBB’ e ‘A Fazenda’, principalmen-
te. Tudo porque eles possuem e apresentam uma resposta mais imediata, 
tanto comercial quanto de audiência. E é o que a TV mais precisa agora para 
honrar seus compromissos. 

Por outro lado, tudo caminha, ao menos neste mesmo cenário, para que 
produtos gravados percam espaço ou então sejam empurrados para altas ho-
ras na grade de programação. Citam como exemplo o ‘Conversa com Bial’, que 
muita gente considera um formato de TV paga. Não importa o entrevistado, 
se médio, bom ou ruim, o programa de entrevista continua entrando muito 
tarde — e a tendência é só piorar — na aberta. Restará ao “talk” de Pedro Bial 
se fortalecer em outras plataformas para não perder público.

VAI COMEÇAR
  n Dony De Nuccio, ex-Globo, começa a gravar ama-

nhã o reality de reforma de casas ‘Te Devo Essa’ para 
o SBT, que ainda não tem data de estreia. A marca 
‘Te Devo Essa’ pertence à Discovery, parceira da 
emissora de Silvio Santos no programa. Se nada 
mudar, a exibição acontecerá nas noites de sábado.

  n A ESPN promete novidades para breve em sua 
grade. Há um trabalho intenso nos bastidores, após 
o lançamento do megaestúdio do ‘SportsCenter’ e 
a volta do primeiro programa no prédio do canal. 
Outros, como ‘Linha de Passe’ e ‘Bola da Vez’, tam-
bém ganharão novos estúdios nos próximos meses.

  n O apresentador Paulo Fernando Góes vai comandar 
o talk show ‘Quero Teatro’, no YouTube, Instagram e 
Facebook, com 23 personalidades das Artes Cênicas do 
Rio de Janeiro, de 12 a 26 de março. Em pauta, o futuro 
das produções teatrais e a transmissão online. Entre 
os convidados, estão Hugo Bonemer e Tadeu Aguiar.

  n Começaram as re-
uniões para definir o 
time de chefs do novo 
canal de culinária do 
Grupo Bandeirantes, 
Sabor & Arte. Projetos 
estão sendo apresen-
tados, tanto para chefs 
de restaurantes quan-
to para profissionais 
famosos do YouTube. 
Além disso, o canal es-
calou o jornalista Josi-
mar Melo, prestigiado 
crítico gastronômico, 
para colaborar no pro-
cesso de contratações.

  n A Bandeirantes está 
se movimentando 
para fazer uma gran-
de cobertura da volta 
da Fórmula 1, dia 28 de 
março, no Grande Prê-
mio do Bahrein. O GP 
terá sua largada às 12h 
(horário de Brasília) — 
18h (local). A ordem é 
oferecer um serviço 
superior ao da Globo, 
acionando vários re-
pórteres, convidados 
e comentaristas.

  n Para quem vive o dia a dia de ‘Gênesis’, da Record, o 
comentário é que a trama poderá chegar à marca de 
400 nomes no elenco. Isso levando em consideração a 
participação de elenco principal, crianças, adolescen-
tes, entre outros. Vale destacar que um determinado 
personagem chega a ser interpretado por até 3 artistas.

MOVIMENTAÇÃO

QUERO TEATRO
ALVOS

FÓRMULA 1

MERCADO DE TRABALHO

  n Apesar de estar em ava-
liação no SBT, a série ‘User 
Name – Você faz o sucesso’ 
poderá ganhar espaço no 
streaming. A Disney pediu 
também para conferir o pi-
loto do programa.

 n Já tem gente achando que 
Ticiana Villas Boas poderá 
ser encaixada na programa-
ção do novo canal de culiná-
ria da Band. Mas de oficial 
não tem nada.

 nGeraldo Luís vai seguir a qua-
rentena de quinze dias, antes 
de retomar seus trabalhos na 
Record e no ‘A Noite É Nossa’.

 n Apesar de estar emendan-
do reprises na Globo, em bre-
ve Juliana Paes será anun-
ciada em um novo projeto. 
E como protagonista, vale 
destacar.

 n Diante do cenário atual, a 
ordem na RedeTV! é ficar to-
cando a bola de ladinho. E só 
pensar em partir para o ata-
que depois da pandemia...

 n ... Por tudo isso, a direção da 
Band nem considera mais a 
RedeTV! como uma ameaça à 
sua quarta colocação no Ibope. 

 n O SexPrivé, canal adulto 
do Grupo Bandeirantes na 
TV paga, que já tinha a Maru 
Karv, também contratou o 
marido dela: Phill Karv.

Também no horário das 21h, a 
Globo está devidamente orga-
nizada. ‘Amor de Mãe’ volta em 
1º de março para os capítulos 
finais. E entregará o horário 
para ‘Um Lugar ao Sol’, que vai 
de 12 de abril a 1º de outubro. O 
remake de ‘Pantanal’ entrará 
no dia 4 de outubro.

‘Gênesis’ será o trabalho de estreia de Elisa Pinheiro 
na Record, fazendo a personagem Ayla, na fase 
Abraão. A sua estreia na TV foi em 2004, em 
‘Malhação’, e a partir daí emendou várias produções 
da Globo e dos seus canais pagos. A série ‘Pais de 
Primeira’(2019) foi seu último trabalho por lá.

BLAD MENEGHEL

A Globo não encerrou o seu processo de reestruturação. Portanto, demis-
sões ainda estão acontecendo e nos seus mais diversos setores.

TESOURA

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


