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Pronta 
para 

os palcos 

Após lançar a 
primeira música 
solo, a ex-BBB Flay 
planeja gravar 
DVD e fazer shows 
pelo país assim 
que a pandemia 
acabar. P. 4 
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V
ocê já ouviu falar em ginecologia na-

tural? Essa é uma nova abordagem 

na medicina, que tem como pilares o 

autoconhecimento e a autonomia da mulher. 

O método torna a paciente livre para partici-

par ativamente do tratamento. Além disso, 

oferece receitas naturais, tradicionais, mas 

também leva em conta a energia e a parte es-

piritual do paciente, sua história, seu passado 

e em uma mistura de medicina convencional, 

com fitoterapia, aromaterapia, fé e campo 

energético, busca resolver não só os males do 

corpo, mas da alma.

“A saúde tem que levar em consideração 

não só o bem-estar físico, mas o mental 

também. Não existe uma receita de bolo para 

definir o que é a ginecologia natural, ela é 

uma mistura de componentes que avalia a 

causa emocional das doenças e age de forma 

integrativa, associando um grupo de terapias, 

ativando a intuição feminina para tratar a 

mulher de maneira profunda para a cura com-

pleta”, explica a médica Débora Rosa, que há 

anos trabalha com ginecologia natural.

Na prática, esse tratamento é baseado em 

plantas, alguns remédios convencionais, chás, 

vaporização, óleos essenciais, escalda-pés, 

entre outros. Tudo para trabalhar o autoco-

nhecimento do corpo. Raramente, o médico 

prescreve remédios de farmácia. São usadas 

técnicas ancestrais, aliando também medici-

na e natureza. O paciente recebe orientações 

sobre como ter saúde, alimentação, sono, dicas 

GINECOLOGIA NATURAL

Conheça o método 
ancestral que trata o 
corpo e a mente feminina

Tratamento age 

integrando terapias 

alternativas com a 

medicina convencional

D MULHER

 n Amanhã vai ao ar a última edi-
ção da temporada verão do meu 
programa na Band, o ‘Vem Com 
a Gente!’, com participação es-
pecial do cantor Dudu Nobre. Fi-
quem ligados, teremos muitas 
novidades por lá!

FIQUE LIGADO!BELEZA DA ALMA

“Viver... eu VI e vou 
VER e na conexão de 
um e outro acontece 
a vida”   -  Sueli 
Dettogni

 n São métodos muito usa-
dos na ginecologia natural: 

Co m o  fa z e r  a  va p o r i z a -
ção - Em um pote coloque a 
planta escolhida, cada plan-
ta tem um efeito terapêuti-
co e energético. Coloque água 
fervendo e fique agachada, 
recebendo vapor na vulva. 
Além de todo o vapor medi-
cinal para o corpo físico, essa 
terapia ajuda a atrair sonhos 
e a limpar o campo energético. 

Fazer as pazes com a mens-
truação - Essa é a simbolo-
gia máxima do nosso femi-
nino. Ter nojo da menstrua-
ção não é bom para nossa 
saúde. Com a ajuda de um 
espelho conheça seu corpo. 

OB de alho - Descasque um 
dente de alho e introduza na 
vagina. O tratamento é ma-
ravilhoso para cuidar da can-
didíase. Mas em alguns ca-
sos pode ser contraindicado. 

Plantar a lua - Diluir o sangue 
menstrual e devolver para a 
terra, regar uma planta. Além 
de ser muito bom para as plan-
tas, pois tem componentes 
como potássio e nitrogênio, 
também é mágico para a mu-
lher. É um ritual ancestral mui-
to forte e empoderador.

Confira dicas 
da especialista

DIVULGAÇÃO

de produtos cosméticos que alteram os hormô-

nios, higiene íntima e até qual a melhor panela 

para usar pode ser indicada na consulta.

“Como médica e ginecologista natural 

atendo a paciente normal no consultório, 

escuto a queixa dela, vejo os exames. Depois 

dessa etapa, conversamos sobre a vida dela 

toda, às vezes até sobre a infância, relacio-

namentos amorosos, trabalho, como foi a 

primeira menstruação. Abordamos assun-

tos que geralmente o médico convencional 

não aborda, pois nosso intuito é saber todo o 

contexto. Nessa conversa, buscamos a causa 

emocional que chamamos de psicossomática 

da doença”, explica Débora.
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N
ão é de hoje que 
Vi ih  Tube es tá 
com má fama en-

tre o público por conta 
de sua higiene pessoal 
no ‘BBB 21’. Na última 
semana, a youtuber 
confessou a outros 
brothers da casa 
que estava há uma 
semana sem la-
var o cabelo. Em 
conversa com Ju-
liette, João Luiz e 
Rodolffo, a jovem 
admitiu que esta-
va higienizando 
apenas as exten-
sões  de  mega 
hair que usa oca-
sionalmente no 
programa.

Viih, inclusive, 
aparece em desta-
que em um ranking 
informal publicado 
na web sobre a quan-
tidade de banhos dos 
participantes: ela tomou 
apenas 22 em mais de 40 dias 
de programa, gerando inúmeros 
memes nas redes sociais. 

Essa situação chama a atenção não 
só pela falta de higiene, mas também pelos 
riscos que oferece à saúde capilar, especial-
mente no que diz respeito ao couro cabeludo. 
A tricologista Viviane Coutinho reforça que, as-
sim como a pele do corpo, a pele do couro cabeludo 
precisa se manter sempre limpa para evitar possíveis 
problemas.

“Junto a outros fatores, a falta de higiene pode desenca-
dear processos inflamatórios que causam coceira, irritabili-
dade, feridas e descamações, como a caspa. São portas abertas 
para muitas disfunções capilares, incluindo a queda de cabelo”, 
explica a especialista.

Segundo Viviane, a frequência de higienização varia muito de 
pessoa para pessoa. Essa frequência depende do tipo de cabelo, além 
da região em que ela vive e, lógico, do bom senso. Fios mais oleosos 
precisam de uma limpeza mais frequente porque produzem mais sebo 
em menos tempo. Já cabelos mais secos podem ter uma higienização 
com intervalos um pouco maiores. Há, inclusive, quem fique uma semana 
sem lavar, como Viih Tube, sem apresentar nenhum problema com isso. 

No entanto, o intervalo de uma semana, utilizado por Viih Tube, não é 
recomendado pelos especialistas.

“No geral, um bom intervalo é o de dias alternados. No caso de um cabe-
lo muito seco, dois dias sem higienização é o máximo, até porque a cabeça 
absorve toda a poluição, com poeiras e resíduos do ambiente. Além disso, o 
couro cabeludo produz sebo continuamente. Portanto, a falta de lavagens gera 
acúmulo excessivo de óleo, que pode virar dermatite seborreica e doenças ainda 
mais graves”, explica. 

Viviane recomenda escolher cosméticos adequados para o cabelo, respeitando 
as necessidades dos fios e a frequência de limpeza que eles exigem. “Com a téc-
nica correta, tanto a saúde do couro cabeludo quanto a dos cabelos será mantida. 
Procure ajuda profissional caso haja problemas durante a lavagem, mesmo após 
adotar os cuidados indicados”, acrescenta a tricologista.

REPRODUÇÃO INTERNET

Cuide bem Cuide bem 

dos seus dos seus 

cabelos!cabelos!

Não faça 
como Viih 

Tube, do 
‘BBB 21’, que 

ficou uma 
semana 

sem lavar 
a cabeça. 

Tricologista 
alerta para 

os riscos 
da falta 

de higiene 
no couro 

cabeludo
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Flay conta os planos como cantora, 

fala da passagem pelo reality e 

revela ter sofrido um “bloqueio 

criativo” no início do ano

Flay e Lucas 

Lucco (alto); com 

o filho Bernardo 

e com Carlinhos 

Maia (E) em clipe

D
esde que ganhou visibilidade para o Brasil com a 

participação no ‘BBB 20’, Flay mostrou que, para ela, 

o jogo é sério. A paraibana, de 26 anos, que já conquis-

tava o Nordeste com sua voz, queria mais. E, querendo sempre mais, 

soube usar a oportunidade que ganhou no reality para chegar em todas as 

regiões do país. Ao sair da casa mais vigiada, Flay se lançou como cantora so-

lista e fez grandes parcerias musicais. No último dia 12, a artista deu outro passo 

importante para a carreira e lançou a primeira música solo, ‘Osmar’, um pop brega, 

com toque de comédia, que mostra para que Flay veio.

Em apenas uma semana de lançamento, ‘Osmar’ já acumula mais de um milhão de 

visualizações no YouTube. Para incrementar, o clipe ainda contou com a participação 

de grandes personalidades, como Carlinhos Maia e Rita Cadillac. A música, que nasceu 

em um camping de composição, foi uma surpresa para Flay.

“Não sabia o que esperar desse camping. Eu cheguei querendo pop e funk, mas com 

várias conversas, acabou surgindo ‘Osmar’. O mercado tem várias músicas com nomes 

de mulheres, e eu queria que uma mulher cantasse uma música usando um nome mas-

culino, foi quando surgiu a ideia de ‘Osmar’”, explica a cantora.

Depois do ‘BBB’, Flay lançou parcerias com Lucas Lucco, ‘Dois Vagabundos’, Jer-

ry Smith, ‘Saudade Né Minha Filha’, e Bárbara Labres, em ‘Beat Gostosinho’. Mas 

a espera de um ano pelo tão sonhado lançamento solo não foi premeditada. 

“Saí da casa e recebi vários convites para colaborações, e resolvi seguir 

esse caminho. Gosto de me mostrar uma cantora versátil, não gosto 

de me prender a gêneros. Dei início com Jerry porque achei que a 

música tinha a ver com ele e com o público dele, assim como 

Lucas Lucco. A escolha da música solo foi sem pensar, 

planejava lançar algo só meu em alguns me-

ses, mas surgiu ‘Osmar’ e acredito 

muito nela”.

NATHALIA DUARTE

nathalia.duarte@meiahora.com 

No clipe, Flay é uma 
esposa que descobre “puladas de cerca” do marido, interpretado por Carlinhos Maia, decide ir atrás e devolve na mesma moeda. Com uma veia cômica bem evidente, a cantora aposta na mistura como característica principal do seu trabalho. Mas se engana quem pensa que  ela vai se encaixar somente nesse estilo.“Meus trabalhos quase sempre terão uma veia cômica, faz parte de mim, da minha cultura, do meu Nordeste e da minha gente. Tenho alguns lançamen-tos de vários estilos musicais, talvez venha um piseiro por aí, que seguiria mais a li-nha do brega, mas em seguida virão coisas que ninguém espera de mim. Essa sou eu”.

PLANOS FUTUROS
Dado o pontapé inicial nos hits solo, agora Flay sonha alto. Com um planejamento a longo prazo, a cantora promete chuva de hits e visibilidade cada vez maior. “Quero, sim, lançar um álbum. É parte dos planos para o fim deste ano ou o próximo. Tenho um planejamento a longo prazo, é um caminho que terei que fazer com paciência e muito trabalho. Quero gravar um DVD, também, porque amo fazer show e quero que o Brasil conheça essa Flay: a dos palcos”, diz Flay, que também sonha com outras parcerias. “Gustavo Lima e Marília Mendonça, seria uma realização para mim, são artistas que acompanho desde muito tempo e gosto muito”.

QUARENTENA
O sonho do público conhecer a Flay dos palcos teve que ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. E não só esse. Todo o marketing pensa-do para ‘Osmar’ foi cancelado por causa da entrada de São Paulo na “fase vermelha” do isolamento social, com o fechamento de diversos estabelecimentos e um toque de recolher. Mas, para além de impedir ações de marketing ou fazer com que o clipe seja gravado 

cumprindo protocolos 
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Do ‘BBB’ para o 
sucesso na música

DIVULGAÇÃO/ ARI PRENSA
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de segurança, a pandemia 
afetou, também, a criatividade de Flay.

“Passei por momentos muito difíceis e deli-cados no começo deste ano. Tive um bloqueio criativo a ponto de não saber o que fazer, nem para onde ir. É uma co-brança muito grande para a gente que sai do ‘BBB’. Os fãs esperam muito de mim, e eu não quero decepcioná-los. Além do planejamento de marketing que eu tinha, cancelei viagens internacionais que faria a tra-balho e alguns clipes que precisavam de uma estrutura maior para acontecer”, conta a cantora.
Mas, por outro lado, a quarentena proporcionou a Flay passar mais tempo com o filho, Bernardo, de 3 anos. “Eu trabalho muito, mas o tempo que posso estou com ele. Hoje, quando posso, levo ele para escola, busco, almoçamos ou jantamos juntos, assistimos TV, desenho, brincamos. A quarentena traz essa vantagem. A gente traba-lhando em casa tem mais tempo com a família e pode aproveitar mais esses momentos. Sou uma mãe muito presente. No tempo que estou em casa, trato de me entregar 100% e deixo todo o resto para lá para estar com ele por inteira”, conta.

TORCIDA DECLARADA

E por falar em ‘BBB’, Flay já declarou abertamente para quem está torcendo nessa edição. “Minha torcida é para Juliette desde o primeiro dia. Eu amo ela, a verdade dela... Vejo muita coisinha de personalidade ali que nosso Nordeste tem e que muitas das vezes é incompreendido por outras culturas, estados. Fiquei feliz demais de ter uma nordestina ali e fico mais feliz de tantos temas estarem vindo a público para discussão. Acho necessário”, pontua Flay.E o que mais mudou da Flay do ‘BBB 20’ para a que está com projeção nacional e mais de 6 milhões de seguidores no Ins-tagram? “Mudou tudo! Como ser humano, eu cresci muito, olhei para os meus erros e aprendi 
com eles”, confessa.

Flay e Jerry 

Smith no 

clipe de 

‘Saudades, 

Né Minha 

Filha?’
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Iná apoia Manuela a contar para 
Rodrigo que ele é o pai de Júlia. 
Manuela conta para Rodrigo que 
ele é o pai de Júlia.

TERÇA
Manuela explica para Rodrigo 
tudo o que Ana passou para po-
der ficar com Júlia.

QUARTA
Eva reclama de Manuela para 
Iná e acusa as duas de quererem 
afastá-la de Ana.

QUINTA
Eva humilha Manuela, que fragi-
lizada pede apoio a Iná. Rodrigo 
passa sua primeira noite com 
Júlia no hospital.

SEXTA
Rodrigo leva Júlia para a casa de 
Lourenço e Celina e se esforça 
para cuidar da menina sozinho.

SÁBADO
Rodrigo se atrapalha para com-
prar fraldas para Júlia e pede 
ajuda a Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO SONHOS

SEGUNDA
Pedro aceita a proposta de Bian-
ca de namorar Karina em troca 
do patrocínio de sua banda e 
Pedro faz uma serenata para 
Karina.

TERÇA
Karina despeja um balde de 
água em Pedro. 

QUARTA

Mari comunica a Dandara que 
voltará para sua cidade, e se 
despede de Jeff.

QUINTA
Fatinha convida Nando para ser 
padrinho dos gêmeos que espe-
ra de Bruno.

SEXTA
Bianca sente ciúme de Roberta 
com Duca. 

17h45 | GLOBO | Livre 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Durante o jantar, Linda tenta 
constranger Mili ao pedir Es-
cargot, porém Mili soube co-
mer corretamente. Mili revela 
que teve aulas de etiqueta 
com Carmen.

TERÇA
Shirley conta para as Chiqui-
titas que está interessada 
num homem da comunida-
de, que se chama Cícero. Vivi 
diz que esse é o nome do pai 
dela. 

QUARTA
Os meninos pensão num 
jeito de proteger a casa da 
árvore para que ela não 
seja invadida pelos vizinhos 
encrenqueiros.

QUINTA
Na casa de JP, Renata fin-
ge acidente e joga um copo 
de limonada em Mili, que vai 
embora e fica muito confusa.

SEXTA
Renata vai ao orfanato e ras-
ga páginas do diário de Mili 
em que ela fala de Mosca. A 
garota leva as páginas com 
ela e deixa Mili irritada.

SÁBADO
Renata entrega as páginas 
do diário de Mili para JP ler. 
O garoto vai até o orfanato 
conversar com Mili. 

20h50 | SBT | Livre

GÊNESIS

SEGUNDA
Shakia pela morte de Enkiru. La-
massi se mostra magoado com 
Terá. Naor e Harã se entendem. 
Dnin-Sim perde a cabeça com 
Shakia.

TERÇA
Dnin-Sim diz a verdade sobre 
Shakia para o rei. O príncipe aler-
ta Ibbi-Sim sobre o ataque dos 
elamitas. 

QUARTA
Harã dá uma boa notícia à Sarai. 
Naor pensa em Adália e fica con-
fuso. Harã começa a sentir-se 
poderoso.

QUINTA
Abrão promete cuidar de Ló. Ib-
bi-Sim é avisado sobre a chega-
da dos elamitas. Reduana sofre 
outro forte baque.

SEXTA
Dnin-Sim fica chocado com a 
atitude do rei. Ibbi-Sim e seus 
homens são surpreendidos pe-
los invasores. O rei não se en-
trega e tem seu destino selado 
no campo de batalha. Abrão e 
Sarai se casam sob o olhar de 
Deus. Anos depois, Amat cozi-
nha em sua casa.

21h | Record | 12 anos

AMOR DE MÃE

SEGUNDA
Nuno afirma a Danilo que o filho 
de Thelma morreu em incêndio.

TERÇA
Nuno se atrapalha ao saber so-
bre a época em que Danilo era 
criança. Lurdes fica sabendo 
que Danilo e Domênico são a 
mesma pessoa.

QUARTA
Lurdes encara Thelma. Camila 
e Danilo ficam aflitos quando 
descobrem que Caio terá que 
ser operado imediatamente.

QUINTA
Ao ligar para Raul, Álvaro faz 
ameaças a Sandro. Érica chama 
a atenção de Verena a respeito 
dos crimes que Álvaro cometeu 
ao se passar por ela.

SEXTA
Vitória fala para Érica a respeito 
da relação de pacientes que Lur-
des teve acesso.

SÁBADO
Betina conta a Sandro que vai 
precisar de auxílio médico. Ma-
tias admite a Miranda ter lhe 
traído, e ela resolve ir embora de 
casa com seus filhos.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Com a ajuda de Gabi, Juan sur-
preende Luna com uma cena ro-
mântica, para reconquistar a moça.

TERÇA
Luna cede ao amor que sente 
por Juan e aceita reatar com o 
ex-namorado.

QUARTA
Na procura por Renzo, Alexia, 
Luna e Kyra testemunham Do-
minique atirar contra Vitório.

QUINTA
Renzo e os capangas de Domi-
nique sequestram Alexia, Kyra 
e Luna.

SEXTA
Alexia e Kyra ficam aliviadas ao 
verem que Luna se salvou.

SÁBADO
A imprensa brasileira divulga 
que Alexia e Kyra foram le-
vadas por bandidos e estão 
desaparecidas.

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: 
abanador, 
abandono, 
adorno, alado, 
balsa, bardo, 
basal, branda, 
cabra, carne, casa, 
casado, dose, 
lado, meandro, 
menor, mero, 
mesa, nono, 
odre, onda, oral, 
redondo, renda, 
roer, rosada, 
sábado, sala, 
salada, sonda.

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 Os assuntos familiares vão 
exigir a sua atenção. Alguns 
familiares podem tentar pal-
pitar na sua vida. Romantis-
mo será a chave para se en-
tender com o par, aporte em 
ações românticas. Cor: ocre.

 N O astral é favorável para 
resolver um mal-entendido. 
Sua habilidade de comunica-
ção será um grande destaque, 
aposte numa boa conversa. A 
vida amorosa se torna mais 
agitada. Cor: nude.

 N Tenha cautela com a impul-
sividade nos gastos. Cuide 
bem do visual. A possessivi-
dade e os desentendimentos 
vão marcar a vida amorosa, 
evite brigas desnecessárias. 
Cor: azul-marinho.

 N A Lua traz uma dose extra 
de ânimo, resolva questões 
pendentes. O seu jeito mais 
seguro pode te ajudar com 
seus objetivos. Há sinal de 
mais animação com o parcei-
ro. Cor: pink.

 N A dica é seguir sua intuição 
hoje. O seu lado curioso e in-
quieto vai pintar. Mudança no 
visual também será bem-vin-
da. A paquera vai ficar anima-
da, tente sair da rotina. Cor: 
branco.

 N As amizades ganham desta-
que. O astral é favorável para 
conversar com todo mundo. A 
paquera vai andar mais deva-
gar do que você gostaria, ten-
te animar o relacionamento. 
Cor: grafite.

 N Os relacionamentos e a 
saúde podem enfrentar 
problemas. Esteja vigilan-
te. Evite se irritar. Pegue leve 
com as críticas para man-
ter a paz no romance. Cor: 
vermelho.

 N Alguns imprevistos po-
dem surgir. Uma briga com 
o par pode azedar o seu hu-
mor. O seu lado mais cuida-
doso vai pedir mais atenção 
à saúde. Invista em você. Cor: 
mostarda.

 N O desejo promete animar 
o seu relacionamento. Pode 
pintar brigas com a família, 
busque ter paciência. Os as-
tros mandam boas energias 
para a saúde e casa. Aprovei-
te. Cor: vermelho.

 N Será mais fácil conversar 
com a família, faça uma reu-
nião por vídeo-chamada. Me-
lhor ter cuidado com a saúde. 
À noite,  o astral melhora e há 
chance de esbarrar em um 
novo amor. Cor: azul-anil. 

 N Cuide das tarefas domésti-
cas e se divirta depois. Tire 
um tempo pra você. Uma cri-
se de ciúme pode abalar o ro-
mance. Procure um médico, 
caso tenha algum problema 
de saúde. Cor: lavanda.

 N Hoje pode ser um dia estres-
sante. Cuidado com brigas 
com familiares. Pegue leve e 
não fique implicando. Quem 
tá solteiro pode até ter boas 
novas na conquista. Curta 
muito na paquera. 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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FlávioRicco
n Com José Carlos Nery: flavioricco@terra.com.br

ESTAGNADO, SBT SÓ DEVE 
REAGIR NO 2º SEMESTRE

P
rofissionais do SBT ouvidos pela coluna acreditam que o sofrimento 
por causa da baixa audiência vai continuar durante todo esse primeiro 
semestre. Isso porque, no período da pandemia, só algumas poucas 

ações foram praticadas, incluindo aí a aquisição da Libertadores, insuficien-
tes para alterarem o atual estado de coisas.

Na verdade, o futebol até poderá vir a ser uma realidade, capaz de fazer 
a diferença diante de rivais como Globo e Record, mas somente quando o 
mundo voltar ao normal. Já a tacada do Entretenimento, que a partir de se-
gunda-feira, faixa da manhã, recebe o ‘Vem Pra Cá’, com Patricia Abravanel 
e Gabriel Cartolano, nem pode ser destacado como algo “diferente”. Apenas 
repete o padrão dos concorrentes e — pior — na mesma faixa horária.

Internamente, acredita-se que o SBT só poderá apresentar uma discreta 
reação no segundo semestre. O retorno de Silvio Santos, um pouco antes, 
maio ou junho, poderá ter um papel fundamental nessa possível arrancada. 
Com ele novamente nos corredores da Anhanguera, acertando ou errando, 
como também muitas vezes acontece, existe a possibilidade de modificar o 
atual panorama. É o que se espera.

ESTÁ PRONTO
  n Depois de alguns meses trabalhando no projeto, 

finalmente a TV Cultura finalizou a edição de um 
documentário sobre a vida de Nicette Bruno. Cha-
mado de ‘Nicette em 3 Atos’, o programa vai ao ar na 
próxima quarta-feira, às 23h, logo após o ‘Manhat-
tan Connection’.

  n Este especial da Nicette terá as participações dos 
filhos dela, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo 
Goulart Filho, e contará também com muitas ima-
gens de arquivo. ‘3 Atos’ relembra os três meses de 
falecimento da atriz.

  n Em várias oportunidades na nossa televisão acon-
teceram casos de novelas ou séries que nunca saí-
ram do papel e renderam um tremendo prejuízo 
para as emissoras. O mais folclórico ou conhecido 
deles talvez seja o de ‘A Pantera’, escrita por Vicente 
Sesso para o SBT.   n Por diferentes razões, 

os autores Walcyr Car-
rasco, Carlos Lombardi, 
Flávio de Souza, Tiago 
Santiago e Marcilio Mo-
raes também passaram 
pela mesma situação. 
De escrever trabalhos 
que nunca entraram em 
produção.

  n Atualmente, há vários 
autores contratados 
pela Globo que não con-
seguiram ainda colocar 
seus projetos e seguem 
na fila de espera – Gus-
tavo Reiz entre eles. Es-
tão lá há um bom tempo, 
aguardando uma res-
posta do novo diretor, 
José Luiz Villamarim. 
Já em se tratando de 
atores, chama atenção o 
caso de Larissa Manoe-
la. Foi contratada em 
fevereiro de 2020 e, até 
o momento, não gravou 
uma cena sequer. Não 
por culpa dela, claro.

  n Marília Pêra (1943-2015) foi contratada a peso de 
ouro, em 1996, para viver a grande vilã de ‘A Pantera’. 
Recebeu corretamente o seu salário até o fim do con-
trato, direito dela, mas a novela não saiu. Virou motivo 
de piada. A ideia era gravar em Rondônia uma trama 
ambientada na década de 1950, com direito a cassinos, 
drinks e shows mirabolantes da época. Ficou no papel.

VIDA DA ATRIZ

TÚNEL DO TEMPO

ELES TAMBÉM

DIAS DE HOJE

NOVELA EM RONDÔNIA

  n Bastidores do ‘TV Fama’, na 
Rede TV!, voltaram à norma-
lidade. Aquele estresse en-
volvendo os apresentadores 
virou coisa do passado. Aliás, 
quem nunca?!

 nA recente paralisação foi 
mais um duro golpe na saúde 
das produtoras independen-
tes. Abandonadas pela An-
cine, essas empresas encon-
traram no streaming (Netflix, 
Amazon) uma luz no fim do 
túnel. Mas, para tanto, precisa 
existir ambiente de trabalho. 
E é tudo que falta nesse mo-
mento e não se sabe quando 
será normalizado.

 nRenata Vasconcellos, ânco-
ra do ‘Jornal da Nacional’, vai 
completar sete anos de ban-
cada no dia 3 de novembro...

 n ... Agarrou a oportunidade, 
após a saída de Patricia Poeta, 
e não largou mais. Renata que 
acumula também a função de 
editora-executiva do jornal.

 n Voltando ao ar dia 22, em 
‘Salve-se Quem Puder’, Da-
niel Satti, que faz o vilão Do-
nato, também poderá ser vis-
to nos cinemas. Ele integra o 
elenco do filme ‘Faixa Preta’, 
que será lançado no segundo 
semestre.

A direção-geral do ‘Sabor 
& Arte’, novo canal pago do 
Grupo Bandeirantes voltado 
para gastronomia, já dispa-
rou todos os convites para os 
chefs que deverão participar 
da sua programação. O pas-
so agora é aguardar os ‘Ok’, 
fechar a grade nesses próxi-
mos dias e trabalhar a data 
de lançamento. A pandemia, 
admite-se, atrapalhou um 
pouco o planejamento.

Allana Lopes é a mais recente contratação da 
Record para o elenco de ‘Gênesis’. Ela fará a terceira 
fase da personagem Bila, na fase Jacó. Uma 
curiosidade: Allana estava com tudo certo para 
viver a personagem Celeste em ‘Poliana Moça’ no 
SBT. Só que aí surgiu a ordem de Silvio Santos para 
fechar o departamento e todos ficaram a ver navios.

As reprises do ‘Esquadrão da Moda’, apresentado por Isabella 
Fiorentino e Arlindo Grund nos sábados do SBT, devem seguir até o co-
meço de maio. Logo depois, o horário será ocupado pelo novo programa 
de Dony De Nuccio, em parceria com o Discovery.

GRADE. 

baterebate

C’est fini 
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