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Sem

Na reta final de 

‘Amor de Mãe’, 

Adriana Esteves 

conta que não 

imaginava 

que Thelma 

faria tantas 

maldades. “Me 

surpreendeu”, 

diz a atriz. P. 4
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Para conversar sobre um proble-
ma muito comum em mulhe-
res e que vem se agravando 

principalmente durante a pandemia, 
conversamos com a dermatologista 
Sumaya Neves, da Clínica GOA. Que 
explicou como tratar a queda de ca-
belo. Confira o nosso bate-papo com a 
especialista.

Quais as principais causas de que-
da de cabelo em mulheres?
As causas são várias, estresse, alte-
rações hormonais, má alimentação, 
doenças imunes.

A pandemia aumentou esses 
casos?
Na pandemia, as queixas de queda 
de cabelo aumentaram devido ao es-
tresse. Principalmente em mulheres. 
Não somente devido ao próprio vírus, 
quanto às suas consequências como 
perda de parente e amigos, dificulda-
des financeiras, entre outras. O per-
centual de pessoas com essa queixa 
aumentou muito nesse período e já 
existe até uma estatística sobre isso.

Qual a diferença entre queda de 
cabelo e calvície?
A diferença é que a calvície é uma 
patologia genética, que pode ocorrer 
nos dois sexos e é determinada pela 
miniaturização dos fios, os torna mais 

QUEDA DE CABELO

Aprenda como 
tratar o problema

D MULHER

 n 1 - Evitar secador e prancha, por causa 
do calor excessivo;

 n 2  -  N ã o  d u r m a  c o m  o s  c a b e l o s 
molhados;

 n 3 - Evitar o estresse;

 n 4 - Manter uma alimentação balancea-
da, aumentando o consumo de proteínas;

 n 5 - Evitar cigarro e álcool.

 n 6 - Atenção! Se achar que o cabelo está 
caindo, ficando ralo ou com entradas, 
procure um dermatologista que poderá 
indicar o melhor tratamento para o seu 
caso.

DICAS PARA EVITAR O 

PROBLEMA:

BELEZA DA ALMA

Páscoa é renascimento, 
é recomeço, é um 
símbolo que nos lembra 
que tudo pode ser 
melhorado. É tempo de 
esperança e renovação.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Hoje é Domingo de Páscoa! Época do ano em que 
mais consumimos chocolate! Que tal usar essa 
delícia para cuidar da pele também? O chocolate 
pode também ser usado como um aliado da 
beleza, pois tem um grande poder de hidratação.
A dermatologista Bomi Hong explica que é 
possível fazer máscara facial em casa, porém de-
staca cuidados para não contaminar o produto 
final que será colocado no rosto (higienização é 
fundamental!). Ela recomenda antes de aplicá-
la na face, testar na pele e deixar no braço de 5 
a 10 minutos. Já que qualquer máscara caseira 
pode irritar uma pele sensível.

Confira o passo a passo para fazer máscara de 
chocolate em casa:

- Antes de aplicar a máscara, limpe o rosto com 
água morna;
- Esquente uma toalhinha por alguns segundos 
no microondas para expor a pele do rosto no 
vapor; ajuda a abrir os poros;
- Misture duas colheres de sopa de cacau em pó 
sem açúcar, 1 colher de sopa e meia de leite, meia 
colher de mel e misture bem;
- A mistura pode ser aplicada no rosto e pescoço;
- Deixe de 15 a 20 minutos e lave o rosto com 
água;
- Após a lavagem, passar um hidratante do tipo 
sérum no rosto.

APRENDA UMA 
MÁSCARA DE 
CHOCOLATE CASEIRA 
PARA A PELE

finos e sem força para crescer. Durante 
o processo, o cabelo vai ficando ralo 
com perda da massa capilar. A queda 
de cabelos comum é chamada Eflúvio 
Telógeno e pode ocorrer por diversos 
fatores, como dermatite seborreica, 
distúrbios hormonais e uso de medi-
camentos. O eflúvio ocorre quando o 
indivíduo percebe tufos de cabelos na 
escova, no ralo e no travesseiro.

Quais os tratamentos?
Após investigar e identificar a causa 
ou origem da queda capilar é preciso 
iniciar o tratamento rapidamente. En-
tre os tratamentos podemos destacar 
o uso de fórmulas com substâncias 
estimulantes do folículo, controle de 
anemia ou qualquer alteração hormo-
nal. Em casos mais específicos pode-
mos usar injeções como mesoterapia. 
É também muito indicado o uso do 
laser ou o microagulhamento com 
drug delivery.

Chocolate: 
máscara 

caseira 
para a pele



O DIA I DOMINGO, 4.4.2021 D MULHER   3O DIA I DOMINGO, 4.4.2021 D MULHER   3

Maquiadora garante que qualquer pessoa pode fazer a 
‘make’ sozinha e destaca a importância do skincare diárioO 

tempo e as mudanças 
hormonais são dois 
grandes vilões para que 

a pele da mulher perca a ri-
gidez e tenha uma aparência 
mais envelhecida. Um truque 
muito comum utilizado pela 
maioria é a maquiagem, que 
se bem feita, pode dar à pes-
soa alguns anos a menos.

Priscila Avarena, que é ma-
quiadora profissional, explica 
que o rosto pode ficar com um 
aspecto envelhecido caso você 
erre em algumas etapas da ma-
quiagem. “Aplicar uma grande 
quantidade de produto e não 
hidratar a pele são dois dos 
maiores erros que as pessoas 
cometem e que envelhecem o 
rosto”, diz. 

“Muitas vezes, quando 
queremos esconder uma 
ruga ou alguma imperfei-
ção, aplicamos uma gran-
de quantidade de corre-
tivo ou base, porém 
esse procedimento 
ressalta ainda mais. 
Uma base leve é sem-
pre a melhor opção 
para rejuvenescer 
uma pele”, afirma.

Segundo a ma-

Do  IG

até para bronzear, Priscila in-
dica o uso desses dois itens. 
“O iluminador usado de ma-
neira leve apenas para dar 
um glow na pele, causa um 
efeito lindo e rejuvenesce-
dor. Procure os iluminadores 
com efeitos ‘perolados’ que 
dão um ar de pele saudável”, 
detalha. 

“Aplique sempre um pou-
co acima das maçãs do ros-
to, subindo um pouco para a 
parte acima da sobrancelha. 
É o que chamamos de ‘C do 
rosto’. O contorno em pó é 
mais leve do que o em creme. 
Utilize abaixo das maçãs do 
rosto para dar um efeito mais 
fino no rosto e uma pele mais 
bronzeada”, indica.

PREVENÇÃO DAS RUGAS
A maquiadora diz que unir 
o skincare com a make pode 
ser algo positivo para rejuve-

nescer a pele. “Atualmente 
existem vários produ-
tos de cuidados com 

a pele que ajudam no 
controle e prevenção 
das rugas. O hidratan-
te é fundamental para 
preparar a pele e deixá-
-la mais leve, fazendo 
com que a base o cor-
retivo não acumulem, 
principalmente na 

área dos olhos”, afirma.
“O primer tem a 

função de fechar os 
poros, deixar a pele mais 

lisinha e segurar mais a ma-
quiagem. Unindo esse produ-
to com uma base e corretivo 
de coberturas leves, o efeito 
de uma pele mais rejuvenes-
cida é muito mais nítido. Não 
se esqueça de finalizar com 
um pó solto, que é muito mais 
leve que um pó compacto.” 

O BATOM PODE ACABAR COM A 

MAKE

Importante na maquiagem: a 
cor do batom utilizado pode 
arruinar a make, mas tam-
bém pode te ajudar. “A cor vai 
muito do gosto, mas o ideal 
são batons com efeitos mais 
cremosos ou gloss. Os produ-
tos com efeito matte, acabam 
ressaltando as rugas e marcas 
de expressão”, afirma. 

quiadora, o segre-
do é não errar na 

quantidade de base que 
será aplicada no rosto e, por 
este motivo, ela ensina todos 
os segredos a quem quer fa-
zer da maquiagem sua maior 
aliada.  

I L U M I N A D O R  E  C O N T O R N O 
PODEM AJUDAR
Para um efeito brilhante e 

Dicas para Dicas para 
rejuvenescer e fazer rejuvenescer e fazer 
uma ‘pele perfeita’uma ‘pele perfeita’
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T
helma não impõe limites para suas maldades. Não satisfeita em roubar 

Domênico, filho de Lurdes, e criá-lo como seu, a vilã de ‘Amor de Mãe’ se de-

dicou a caminhos perversos para acobertar suas mentiras e conseguir tudo o 

que queria para sua família. Agora, que a trama chega à fase final, o público descobre 

que o ciclo de violência não chegou ao fim, mas na verdade, só se intensificou com a 

aproximação de Lurdes (Regina Casé) e Danilo (Chay Suede). Responsável pela vilã 

que, de certa forma, uniu o Brasil, Adriana Esteves brinca que não fazia ideia de 

que Thelma seria capaz de tantas maldades.

“Eu não imaginava mesmo. A Manuela Dias (autora) realmente me surpreen-

deu. Escreveu uma personagem densa que me fez encarar como um grande 

desafio”, destaca Adriana. As decisões de Thelma, no final das contas, trans-

cenderam a crueldade de Carminha, outra vilã interpretada por Adriana 

Esteves, que chocou o público em 2012. Nesse sentido, a personagem de 

‘Amor de Mãe’ seria uma mistura do que há de pior na antiga vilã com a 

desumanidade de Narazé Tedesco, de ‘Senhora do Destino’, de 2004, que 

também roubou uma criança e criou como sua. 

Nesse sentido, Adriana revela que tem visto, na internet, a repercus-

são de sua personagem com o público, assim como da novela como um 

todo. “Estou assistindo e acompanhando essa fase final de ‘Amor de Mãe’, 

me sentindo grata de termos conseguido finalizar este trabalho. Toda a 

qualidade que a novela sempre teve está ali e ainda com mais emoção 

e verdade. Adoro saber que as redes sociais estão movimentadas com a 

‘Saga de Lurdes’”, revela a atriz. 

FASE FINAL 

Com a interrupção da novela, há mais de um ano, por conta da chega-

da da pandemia do coronavírus no Brasil, uma série de reprises 

JULIANA PIMENTA juliana.pimenta@odia.com.br 

Adriana Esteves 

diz que acompanha 

nas redes sociais a 

repercussão de sua 

personagem e revela os 

desafios de voltar a 

gravar na pandemia

À dir., 
Adriana 

Esteves e Regina 
Casé nos bastidores 

da novela; a atriz 
com Chay Suede, 

seu filho na trama. 
No alto, Adriana, 

Taís Araújo e 
Regina Casé 
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FOTOS DIVULGAÇÃO/GLOBO

A vilã que o 
país adora 

odiar 

ocupou a faixa das 21h, na Globo. A retomada das gravações da novela aconteceu em agosto do ano passado e, para minimizar os riscos, 
em uma tacada só. Ao lado do marido, Vladimir Brichta, que também está em 

‘Amor de Mãe’, como o biólogo Davi, Adriana revela os desafios de voltar ao tra-
balho em meio a um cenário tão sombrio. “Os protocolos que seguimos foram bem cuidadosos e rígidos. Isso facilitou um 

pouco a confiança para voltarmos a gravar. Mas existe sim em todos nós da socieda-
de muito receio em nossas vidas. Temos que ser muito cuidadosos”, declara a atriz. 

E, nesse sentido, o fato da fase final da novela ter sido gravada de uma só vez pos-
sibilitou que os atores pudessem acompanhar a trama em tempo real, sem ter que 
se dividir com compromissos habituais de gravações. Adriana conta que tem apro-
veitado para acompanhar a trama, mas garante que não dá detalhes sobre o futuro 
das protagonistas nem aos amigos mais próximos. “Assisto à novela todas as noites. Tem sido nosso prazer em família e com amigas e 
amigos queridos no WhatsApp. Nós trocamos várias mensagens e juro que não dou 
spoiler pra ninguém (risos)”, se diverte a atriz.  

SAÚDE MENTAL
E, se por um lado, na tela da TV, Thelma se mostra completamente descompensada, 
pelo outro, Adriana Esteves tem conseguido se manter equilibrada mesmo com toda 
a insegurança advinda da pandemia. “Sou uma pessoa que procura ser bastante disciplinada. Quando notei que as coi-
sas ficariam difíceis, e que não seria por pouco tempo, comecei a traçar uma forma 
de viver que me traria equilíbrio e estrutura. Tudo que estamos vivendo vem nos 
exigindo muita maturidade. Meus passos têm sido nessa direção. Alcançar o má-
ximo de sabedoria possível para poder contribuir para essa luta que uma hora 

acabará. A leitura tem sido minha grande aliada. Os filmes e as séries tam-bém. E de resto é amor. Receber e transmitir amor”, assegura a atriz. 
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Jonas propõe que Lourenço seja 
o doador para a fertilização de 
sua mulher, Cris.

TERÇA
Passa-se um mês e Manuela 
combina com Rodrigo de ir a 
uma consulta de Júlia no con-
sultório de Celina.

QUARTA
Lourenço não consegue escon-
der a sensação de alívio com o 
resultado negativo do teste de 
gravidez de Celina.

QUINTA
Lourenço se surpreende com o 
valor do cheque que Jonas lhe 
dá. Nina convida Rodrigo para 
dormir em sua casa.

SEXTA
Rodrigo pede para Manuela fi-
car novamente com Júlia para 
que ele possa ir a um show. Cris 
enfrenta Nanda.

SÁBADO
Celina prepara uma festa sur-
presa para Lúcio. Lourenço pede 
demissão da faculdade.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Karina fica furiosa por Pedro ter 
passado mal na roda-gigante.

TERÇA
Gael se desculpa com João. Kari-
na beija Pedro após ouvir a mú-
sica que o menino fez para ela.

QUARTA
Nat confirma seu apelido, mas 
desliga antes que Duca pudesse 

falar alguma coisa.

QUINTA
Nat e Duca discutem na frente 
de Bianca, e Cobra se aproxi-
ma para ajudar a lutadora. Bete 
acolhe Mari em sua casa.

SEXTA
Lobão incentiva Nat a lutar com 
Duca. Pedro pede para João aju-
dá-lo a ficar sozinho com Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Abrão fala com Sarai sobre a 
descoberta que fez na caver-
na. O faraó e Khen não en-
tendem a atitude impulsiva 
de Aat. Agar fica apavorada 
com o castigo dado por Aat.

TERÇA
Aat dá uma nova missão à 
Agar. Simei e Lotam nego-
ciam o casamento dos filhos. 
Adália se surpreende com 
Massá. Abrão conta a novi-
dade para seu pai. Terá não 
gosta da revelação de Abrão. 

QUARTA
Abrão se despede de Terá 
e sua caravana deixa Harã. 
Agar é pressionada por Aat. 
A caravana de Terá se depa-
ra com um massacre no ca-
minho. Disfarçado, Lúcifer 
tenta se infiltrar na caravana 
de Abrão.

QUINTA
Abrão é enganado por Lú-
cifer. A caravana de Abrão 
chega à Canaã, mas eles 
têm uma surpresa desagra-
dável.O faraó descobre que 
suas duas esposas estão 
grávidas.

SEXTA
Abrão marca o local onde 
falou com Deus. Eliézer des-
confia do comportamento 
de Lúcifer. Adália não gosta 
da resposta de Tauro. Agar 
sente as palavras de Aat.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Na agência de modelos, uma 
funcionária diz que Vivi possui 
grande potencial, mas precisa 
de um book.

TERÇA
Carol termina o namoro com 
Fernando. Cintia e Gabriela che-
gam ao Brasil. Gabriela fica hos-
pedada na casa de Cintia.

QUARTA
Janu e Mosca estão cada vez 
m a i s  p r óx i m o s  e  M i l i  f i c a 
enciumada.

QUINTA
Matilde mantém sua irmã gê-
mea, Ernestina, presa e amar-
rada em seu quarto, no orfanato 
Raio de Luz.

SEXTA
No Café Boutique, Junior opta 

pela implantação do projeto 
de alimentos saudáveis no Café 
Boutique. É finalizada a grava-
ção do videoclipe de JP.

SÁBADO
Armando começa a reunião na 
filial e diz aos acionistas que 
ficou encarregado de conduzir 
a reunião. Bruno chega em casa 
e vê Carol.

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

SEGUNDA
Thelma tenta despistar Dani-
lo, que desconfia da atitude da 
mãe. Érica garante a Benjamin 
que Davi despertará do coma. 
Durval ajuda Danilo a descobrir 
os segredos de Thelma. Davi 
acorda do coma, e Érica e Miguel 
comemoram. Betina aconselha 
Marina sobre seu namoro com 
Ryan.

TERÇA
Danilo sonda Thelma sobre o 
sítio. Raul e Sandro se desespe-
ram ao não conseguir falar com 
Vitória. Nuno revela a Danilo que 
Thelma deixou o hospital com 
outro bebê nos braços após o 
incêndio.Betina decide vender 
suas ações da PWA.

QUARTA
A emissora não divulgou o resu-
mo do capítulo.

QUINTA
A emissora não divulgou o resu-
mo do capítulo.

SEXTA
A emissora não divulgou o resu-
mo do capítulo.

SÁBADO
Reapresentação do último 
capítulo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Luna/Fiona aproveita a distra-
ção do segurança e entra no Em-
pório. Rafael percebe que suas 
manias voltaram.

TERÇA
Kyra/Cleyde se apresenta a Alan 
como amiga de Alexia. Alan he-
sita em contratar Kyra/Cleyde.

QUARTA
Hugo lembra a Helena que nin-
guém pode saber o que ela fez 
no México.

QUINTA
Rafael se emociona quando Ale-
xia/Josimara reproduz o áudio 
gravado por Kyra.

SEXTA
Mário comenta com Juan que 
não compreende o motivo de 
Helena ter abandonado Luna.

SÁBADO
Luna/Fiona presta socorro a 
Téo. Téo não se recorda de Luna 
como a jovem que ele salvou 
durante a passagem do furacão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO LOURIVAL RIBEIRO/SBT

GLOBO/JOÃO COTTA
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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: ávida, 
conde, criativa, 
diva, diverso, 
estadia, estiva, 
gesto, gota, ícone, 
idiota, navio, 
onda, recôndito, 
rega, renda, 
residência, resto, 
revista, seiva, sito, 
toga, vadio, veia, 
verso, vesgo, vida, 
vidência, viés, 
vista.

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 O seu raciocínio será rápido 
e te ajudará a pensar quan-
do precisar. Só cuidado para 
não ser muito brusco com as 
pessoas. A Lua indica se de-
dicar mais a conquista. Cor: 
castanho.

 N A teimosia deve fugir do seu 
próprio controle. Você pode 
ficar mais impaciente por es-
ses dias. Talvez prefira ficar 
no seu canto. Uma paquera 
com afinidades pode pintar. 
Cor: rosa.

 N Aposte na sua intuição e 
acredite no que você vier a 
sentir. Pode achar soluções 
espertas para os problemas. 
No amor, será a hora de so-
nhar e pensar no futuro. Cor: 
verde-oliva.

 N Organize-se e planeje seu 
dia de hoje. Fortaleça a sua 
habilidade de se comunicar 
com os outros. Deve cuidar, 
apoiar e esbanjar criativida-
de nos momentos a dois. Cor: 
violeta.

 N Terá facilidade para se ex-
pressar no que precisar fazer. 
Controle o seu jeito impulsivo 
para não desequilibrar a sua 
saúde. Na vida a dois, a inti-
midade vai esquentar, apro-
veite. Cor: fúcsia.

 N Você vai ser tirado da sua 
zona de conforto. Adote uma 
postura ágil e não defensi-
va. Pode ter ganhos hoje. No 
amor, faça um esforço para 
a relação ser perfeita. Cor: 
laranja.

 N Aproveite o seu lado sociá-
vel para manter contatos com 
seus amigos. Podem rolar par-
cerias profissionais. Cuidado 
para não sufocar quem ama. 
Muita lealdade no relaciona-
mento. Cor: nude.

 N Deve cumprir seus deveres 
sem maiores demoras, com 
ordem e foco nos detalhes ne-
cessários. Evite adotar uma 
postura muito impaciente. 
Muito romantismo na paque-
ra. Cor: branco.

 N Você vai querer aprender 
coisas novas enquanto esti-
ver se divertindo. A atração 
será maior por pessoas inteli-
gentes. As finanças não estão 
num grande momento. Cor: 
grafite.

 N As questões familiares vão 
chamar a sua atenção. Você 
pode enfrentar problemas 
nas relações afetivas. Um 
romance com um colega de 
estudo pode aparecer. Cor: 
preto.

 N Tenha cautela para não ser 
muito afrontoso desnecessa-
riamente. A vontade de ficar 
sozinho vai falar mais alto. O 
dinheiro pode trazer muita 
inspiração a sua intimidade. 
Cor: preto.

 N Chances de faturar uma ren-
da extra pode surgir, tenha 
cautela e aproveite. Só tome 
cuidado para não gastar a 
toa. No romance, não faltarão 
ideias para curtir bem o dia. 
Cor: âmbar.

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

SABRINA SATO E RECORD 
QUEREM DISPARAR ‘A ILHA’

S
abrina Sato e a Record já deram início a uma série de reuniões para 
discutir os processos de produção do reality show ‘A Ilha’. Trata-se 
do novo programa da apresentadora, que tem estreia prevista para 

o final de julho.
Formato de confinamento, a atração vai reunir em um local paradisíaco 

13 celebridades em busca de aventuras e tesouros milionários.
‘A Ilha’ pertence ao núcleo de realities da Record comandado por Ro-

drigo Carelli. Na condução do programa, ele contará com o trabalho de 
Fernando Viudez, da Teleimage — braço da Casablanca, e de outros dois 
diretores.

A produtora é a mesma dos formatos ‘A Fazenda’ e ‘Power Couple’.
Conforme já destacado neste espaço, a locação mais provável é uma 

ilha na região de Paraty, que terá uma área destinada exclusivamente 
para o trabalho da produção, uma arena e a vila onde os participantes 
serão hospedados.

Serão 39 episódios e a grande final “ao vivo”.

IMPÉRIO
  n Entre as personagens centrais de ‘Império’, que 

volta dia 12, na Globo, está a batalhadora Cristina 
(Leandra Leal). Ao descobrir que pode ser filha 
do poderoso José Alfredo (Alexandre Nero), a 
jovem irá abalar as estruturas da família Medei-
ros. Leandra irá gravar a segunda temporada da 
série ‘Aruanas’.

  n A peça humorística ‘Surto’, um grande sucesso de 
Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack, fará apre-
sentações em São Paulo, quando a vida voltar ao 
normal. A dupla já estuda locais para o espetáculo.

  n Luis Ernesto Lacombe terá outro espaço na grade 
da RedeTV!. ‘Agora com Lacombe’, seu novo pro-
grama com quatro diferentes formatos, tem es-
treia confirmada para o próximo dia 15, no prime 
time. “Serão quatro experiências, uma por semana, 
para informar e entreter o telespectador”, declara 
a emissora.

  n Karina Barum 
vive a matriarca 
de  uma famí l ia 
que renega o pro-
gresso social na 
série de TV ‘A3’, 
que vai ao ar a par-
tir de amanhã, às 
18h45,  no canal 
Prime Box Brazil. 
 D i r i g i d a  p o r 
Beto Ribeiro e pro-
duzida pela Media-
land, a trama abor-
da tabus de época, 
como homoafeti-
vidade e desquite. 
Karina, vale lem-
brar, também esta-
rá em ‘Gênesis’, na 
Record.

  n Os responsáveis 
pelo novo canal de 
culinária do Grupo 
Bandeirantes, Sa-
bor & Arte, não fe-
charam a grade de 
programação. Daí o 
motivo da demora 
no seu lançamento.

  n Durante a apresentação do evento de lutas ‘One 
Championship’, que terá Marcelo do Ó e Jaqueline 
Batista no comando, a RedeTV! afirmou que foi 
responsável por popularizar o MMA no Brasil. O 
UFC, de fato, começou lá, mas aí apareceu uma TV 
Globo no caminho.

  n O Universal TV vai homenagear os profissionais 
que estão na linha de frente na luta contra a covid-19 
no Dia Mundial da Saúde, na próxima quarta-feira. 
Será exibida uma programação especial. Entre os 
dias 7 e 10, a partir das 14h15, mostrará episódios de 
suas séries de maior sucesso, como ‘Chicago Med’, 
‘House’, ‘Unidade Básica’ e ‘Chicago Fire’.
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  n A Globoplay deve promo-
ver em junho o lançamento 
de uma série documental 
em 4 capítulos sobre o hu-
morista Bussunda, morto em 
2006, na Alemanha...

 n ... ‘Meu Amigo Bussunda’ é 
o título deste trabalho. De-
talhe: o último episódio será 
dirigido pela filha do humo-
rista, Júlia Besserman... 

 n ...Direção e texto de Clau-
dio Manoel e Micael Langer.

 n Flávia Noronha, após anos 
no entretenimento, vol-
ta agora a trabalhar com o 
esporte...

 n ...’Galera F.C.’, seu novo 
programa, ao lado de Julio 
Cocielo, entrará às quartas-
-feiras na RedeTV!, às 23h30. 
Flávia teve experiências com 
o esporte tanto na Band 
quanto na RedeTV!. 

 n Nas redes sociais, muita 
torcida para que Nelson Ru-
bens possa integrar o time do 
‘Fofocalizando’, no SBT.

No domingo, dia 18, às 12h30, 
o Discovery estreia um bloco 
de programação chamado 
Discovery Geek, que trará à 
grade conteúdos que abor-
dam temas científicos de 
maneira divertida.

Ele será composto por séries 
originárias do canal Science 
e exibidas pela primeira vez 
no Discovery. ‘Por Que Deu 
Errado?’, ‘Como Construir...
Tudo!’, ‘Ciência nas Ruas’ e 
‘Experiências Superloucas’ 
vão compor esse bloco.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Yris Sampaio, após ‘A Lei do Amor’, ‘A Dona do Pedaço’ e 
‘Malhação - Seu lugar no mundo’ na Globo, e ‘Amor Sem 
Igual’, da Record, se prepara para gravar a quinta fase 
de ‘Gênesis’, Abraão. Hannah, a personagem, perdeu o 
marido misteriosamente e é obrigada a viver no palácio 
com o rei Abimeleque (Leonardo Franco). “É uma história 
surpreendente, forte e com um núcleo incrível, tenho 
certeza de que todo mundo vai amar a história”, diz Yris.

DIVULGAÇÃO

Além do programa tradicional de todas as noites, o novo 
‘TV Fama’ terá ainda 15 minutos extras distribuídos pela grade. Como 
se não bastasse, ganhará também mais espaço em áreas de internet da 
RedeTV!.
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