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De volta ao ar com a 
reprise de ‘Império’, 
a partir de amanhã 

na Globo, Marina Ruy 
Barbosa relembra 

cenas da sensual Maria 
Ísis, a “sweet child” do 
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U
ma notícia terrível abalou todos nós e vem causando comoção na internet. 
A morte do menino Henry Borel, de 4 anos. A Polícia Civil prendeu a mãe e 
o padrasto do menino, o vereador Dr. Jairinho, acusados de envolvimento 

na morte da criança. Após um mês de investigação, a polícia descobriu que Jairinho 
agredia o enteado, e a mãe do menino tinha conhecimento das agressões. Men-
sagens trocadas entre a mãe e a babá mostraram que o padrasto dava bandas, 
chutes e pancadas na cabeça de Henry, que morreu no último dia 8 de março.

Esse caso acendeu um alerta. Como identificar se nossas crianças estão sendo 
agredidas? E o que fazer nesses casos? Para entender como analisar o comporta-
mento de uma possível vítima, a psicóloga Daniele Vanzan, que tem especialização 
em psicologia jurídica e experiência de quase 20 anos na área de terapia infantil, 
deixou dicas muito importantes que podem evitar tragédias como essa.

“Para identificar se o seu filho está sofrendo agressão, se ela for física, os pais 
podem observar os sinais físicos. Importante estar atento ao comportamento da 
criança. Alguns sinais podem indicar que ela está sofrendo agressão e para mostrar 
confiança e proteção é importante ouvir essa criança sem julgar, com muita calma. 
É muito difícil uma criança que está sendo agredida falar isso para alguém. É preciso 
mostrar que você está disposto a ajudar ela a resolver. Também é preciso muito cui-
dado com qual medida vai tomar, para evitar que o agressor puna ainda mais essa 
vítima. Ouvir sem julgar, dar afeto, acolhimento e denunciar”, explica Daniele.

Na suspeita de que uma criança está sofrendo uma agressão é preciso fazer a 
denúncia ao conselho tutelar mais próximo. Basta ligar para o número 100. A de-
núncia é anônima. Além disso, se for uma emergência, amigos, vizinhos, parentes e 
qualquer pessoa também pode ligar para o 190.

CASO HENRY

Aprenda como 
identificar se 
seu filho sofre 

agressões

D MULHER

 n Encerro a coluna de hoje, lembrando que é uma obrigação da sociedade proteger a 
criança e o adolescente. Portanto, em qualquer sinal de violência ou maus tratos de-
nuncie aos Conselhos Tutelares, Polícias Civil e Militar e ao Ministério Público, podendo 
acionar também os serviços de disque-denúncia (Disque 100 ou 2253-1177).

DENUNCIE!

BELEZA DA ALMA

“Me diz por que 
que o céu é azul. 
Explica a grande 
fúria do mundo” 
(Renato Russo)

 n Saúde:  
sexo na pandemia, aler-
gia a remédios, saúde do 
coração;

 n A história da renda  
renascença, o aumento  
do nascimento de gêmeos, 
limpeza da casa no  
combate à covid;

 n Receitas:  
água saborizada, torta 
mousse de amendoim;

 n Convidados:  
Ângela Bismarck, Adriana  
e a Rapaziada.

DESTAQUES DA  

SEMANA NO PROGRAMA 

‘VEM COM A GENTE’,  

NA BAND
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CONFIRA AS DICAS DA PSICÓLOGA  

DANIELE VANZAN:

- Observar hematomas, vermelhidões, arra-
nhões, partes do corpo lesionadas com muita 
frequência;
- Alguns agressores tomam um cuidado para 
que as agressões sejam em lugares escondi-
dos, o que dificulta que os pais percebam isso;
- Observar alterações no comportamento, 
queixas que ela possa apresentar como: dor-
zinha na barriga, medo de escuro, pesadelo à 
noite, passar a não confiar mais nas pessoas, 
começa a adoecer com frequência, doenças 
de pele, alergias que não curam nunca;
- Outro ponto são alguns problemas de fala.  
A criança passa a gaguejar, ter tiques, manias;
- Observar também a tristeza, a criança está 
mais raivosa, se isolando mais, dificuldades 
na escola, problemas de sono (dormir demais 
ou ter insônia);
- Prestar atenção na mudança no estado de 
humor da criança. Se ela era uma criança ale-
gre, brincalhona, passar a ficar quietinha, tem 
algo de errado;
- Ficar atento aos hábitos e comportamentos 
da criança. Que tipo de brincadeira ela costu-
ma fazer;
- Marcas físicas em excesso, terror noturno, 
fazer xixi na calça, vômito.
- Ao observar os sinais, procure ajuda também 
com terapeutas e psicólogos. 
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Educadora física, Carol Borba faz sucesso na internet e 
mostra que tem como malhar bem e sem aglomerar

C
om a chegada da pandemia 
e, consequentemente, o iso-
lamento social, há um ano, 

as pessoas tiveram que readap-
tar a rotina para dentro de casa. 
Com os exercícios não foi diferen-
te. O público consumiu e pediu 
por mais conteúdos online com 
maneiras fáceis de adaptar o trei-
no. Um ano depois, as academias 
estão abertas, mas as lives e ví-
deos com influenciadores fitness 
continua bombando. Uma que 
vem se destacando nesse cenário 
é Carol Borba. Com mais de 3 mi-
lhões de inscritos no YouTube e 
1,3 milhões de seguidores no Ins-
tagram, a educadora física tem 
como missão mostrar que não há 
desculpa para não mexer o corpo 
e ensina como manter a saúde 
com objetos comuns do dia a dia.

NATHALIA DUARTE 
nathalia.duarte@odia.com.br

Toalhas, sacos de arroz, garrafas 
de amaciante e até mesmo cabos de 
vassoura. São esses os materiais ne-
cessários para suar dentro de casa. 
Parece simples, mas Carol garan-
te que não é tão fácil assim. “Fazer 
exercício em casa pode parecer mais 
simples, mas a gente precisa ter mais 
disciplina do que indo pra academia. 
Quando a gente está em casa, muitas 
outras coisas acabam chamando nos-
sa atenção, principalmente agora no 
período de afastamento social, que 
está todo mundo casa. Minha dica é: 
escolha um momento para ser o seu 
momento de se exercitar”, diz.

Com lives diárias às 18h30, de se-
gunda a quinta, e às 7h, sexta-feira, 
Carol viu o público crescer na pan-
demia. Na primeira, a profissional já 
alcançou 5 mil pessoas, em seguida 8 
mil, depois 10 mil, até chegar e manter 
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Veja como substituir  
os aparelhos da academia 

com objetos da casa

no número de 20 mil pessoas ao vivo, 
simultaneamente, durante meses. 

“Acho que os exercícios entram 
agora como uma parte primordial 
de cuidar da saúde. A gente associa 
exercício com mudança do corpo, 
com beleza, mas eles estão muito 
mais ligados à saúde do que com a 
própria beleza, que vem como con-
sequência”, explica Carol, que ga-
rante que o público serve como 
inspiração para ela. “Com as li-
ves, vi que estava conseguindo 
ajudar as pessoas e decidi con-
tinuar. Para mim tem sido óti-
mo, uma inspiração, mais ain-
da quando recebo o feedback 
das pessoas, que conseguiram 
ganhar disposição, saúde, mudar 
o corpo, graças as lives. Isso é uma 
inspiração para estudar mais e criar 
mais conteúdos para chegar na casa 

de mais pessoas”, confessa.
Se inspirou? Quer tentar tam-

bém? Então afasta o sofá e veja três 
tipos de treinos diferentes que você 
pode fazer em casa.

PARA TREINAR GLÚTEOS

Você vai precisar de: um galão d’água pesado
Como fazer: Segure o galão com os braços esticados 
para baixo, endireite a postura com os ombros 
abertos e faça agachamento sumô. O peso do galão 
ajuda a trabalhar os músculos da coxa e dos glúteos 

como se fosse um haltere.

PARA TREINAR PERNA

Você vai precisar de: um elástico de látex e uma 
abraçadeira.
Como fazer: Para fazer uma mini band com o elástico, 
junte as duas pontas do elástico como se fosse dar 
um nó e passe a abraçadeira. Aperte bem. Com essa 
mini band, passe-a acima do joelho, fique um pouco 
agachada e faça passadas laterais. O elástico, por ser 
mais grosso, acaba fazendo uma força contrária a sua, 
ajudando, assim, na hipertrofia das pernas.

PARA TREINAR BRAÇOS

Você vai precisar de: um cabo de vassoura, seis 
garrafas de água e um durex grosso
Como fazer: Para fazer uma barra com esses 
materiais, junte três garrafas em cada ponta da 
vassoura e envolva com o durex, mas use bastante 
da fita para ela segurar bem as garrafas. Com a barra 
pronta, você pode fazer exercícios para os bíceps, 
levantando e abaixando na altura do ombro.
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‘Estava com 

muito medo 

dessa novela’

Marina Ruy Barbosa conta que personagem marcou sua virada para atriz adulta e admite mudar de ideia sobre a polêmica relação entre Ísis e José Alfredo
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GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR
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partir de amanhã, com a reprise da novela ‘Império’, na faixa das 21h, na Globo, Mari-
na Ruy Barbosa vai poder reviver um dos momentos mais marcantes de sua carreira. 
Ainda aos 19 anos, a atriz interpretou a sensual Maria Ísis, que marcou sua estreia 

como mulher adulta na dramaturgia.“Lembro que eu estava com muito medo dessa novela. Era a minha primeira personagem 
que era um pouco mais adulta, mais madura. E eu estava contracenando com a Lilia Cabral, 
com o Alexandre Nero e com outros atores incríveis ali do meu lado. Eu ainda muito menina 
e com muito medo do que ia ser, se eu ia minimamente dar conta do recado...”, conta Marina, 
que lembra até de um episódio específico de insegurança. “No começo da preparação, eu tinha que fazer um exercício com o Nero e com a Lilia, e 
o meu lábio tremia tanto que eu não conseguia disfarçar. Era uma coisa involuntária e mi-
nha boca tremia! Era tanta vergonha, tanto nervoso daquele começo... Mas depois a novela 
estreou, foi bem aceita por todo mundo, e todo mundo comprou a ideia”, comemora a atriz, 
que encara o sucesso da trama como uma abertura de portas para outros trabalhos. 

“Uma das coisas que foi mais disruptiva em mim foi eu conseguir fazer essa virada de atriz 
mirim para atriz. Eu tava muito ansiosa, mas muito a fim de fazer dar certo. Aquilo ali pra 
mim representou um momento de transformação e até de acreditar em mim como atriz. 
Eu acho que esse foi um processo muito importante para eu conseguir continuar ganhando 
papéis interessantes em tramas importantes”, destaca.
NOVA REALIDADE
Apesar de fazer menos de sete anos desde que ‘Império’ foi ao ar, muitas lições foram apren-
didas nesse meio-tempo, principalmente no que diz respeito ao empoderamento feminino. 
Mesmo assim, Marina diz que não vê problemas na polêmica relação entre Maria Ísis e José 
Alfredo (Alexandre Nero). 

“Eu acho natural surgirem outros questionamentos sobre a relação do comendador e da 
Maria Ísis. A sociedade mudou muito e isso vai acabar gerando novas discussões, inclusive 
pela forma como ele chamava ela, ‘sweet child’, (doce criança, em português). Mas acho 
que o romance dos dois era um romance que, por mais que no começo a gente tenha uma 
visão mais superficial da coisa, que existia só uma objetificação dela como mulher, dela ser 
sustentada pelo cara, existia amor, existia amor genuíno. Existia admiração entre os dois e, 
ao longo da trama, isso vai ficando também mais claro: o quanto o José Alfredo vai tendo 
uma preocupação real e um amor por essa menina”, declara.Mesmo assim, Marina não descarta que ela mesma possa mudar de ideia ao rever a no-
vela. “O meu envolvimento e o meu interesse pelo assunto do empoderamento feminino 
só cresceu de lá pra cá, e eu acho que tem sempre uma necessidade de a gente continuar 
atento. Acredito que uma mulher empoderada é a que tem coragem de fazer suas próprias 
escolhas, sejam elas quais forem. Para mim, empoderamento não tem um posto, uma regra 
definida, ele pode se expressar de várias formas na vida de uma mulher. E eu acho que o 
nosso caminho também precisa ser individual, celebrado e respeitado por todas nós. Eu 
tô doida para assistir para ver também como eu vou enxergar, mas acho que a relação dos 
dois era de muito amor, de verdade. Mas vamos ver, quero ver de novo para ver qual vai ser 
a percepção”, declara a atriz.

PRÓXIMOS PASSOS
Mas além de rever antigos trabalhos, Marina está ansiosa para voltar ao batente. A atriz 
fala sobre uma continuação da novela de 2014. “Eu acho até que podia ter ‘Império 2’, para 
a gente poder descobrir o que aconteceu no final”, brinca, revelando os próximos projetos. 

“Confesso que eu sou viciada em trabalho, amo trabalhar. Eu tinha começado a prepa-
ração para ‘Rio Connection’, série do Globoplay com a Sony, e aí foi um balde de água fria 
ter que interromper os trabalhos por conta da pandemia. Eu já estava super empolgada”, 
revela Marina.

“Sou muito do que sou por conta da minha profissão, por conta da arte, do que amo fazer. 
Isso é latente em mim. Isso é o que me movimenta, que me faz pulsar, que me faz buscar 
uma forma de realizar meus sonhos. Não consigo separar totalmente. A atriz e a Marina 
são uma coisa só”.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br 

Marina Ruy Barbosa, a Maria Ísis, e Alexandre Nero, o comendador José Alfredo, em ‘Império’
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Alice avisa aos pais que enviou 
um e-mail para as pessoas com 
o nome de seu pai biológico.

TERÇA
 Iná obriga Manuela a acordar 
Rodrigo para tomar conta da 
filha que está doente.

QUARTA
Iná agradece a Laudelino pela 
surpresa que preparou para ela. 
Vitória não deixa Marcos falar 
sobre separação.

QUINTA
Vitória manda Marcos sair de 
casa.  Manuela conversa com 
Felipe e ele a chama para sair. 
Celina flagra Lúcio vendo um 
jogo de Ana pela internet.

SEXTA
Manuela e Rodrigo conversam 
e compartilham experiências.

SÁBADO
Alice conta para Cícero e Suzana 
o que aconteceu no encontro e 
promete não querer mais saber 
nada sobre seu pai biológico.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Roberta se anima quando Del-
ma avisa que Marcelo buscará 
Tomtom.

TERÇA
Duca afirma para Dalva que 
abandonará a investigação so-
bre a ex-namorada de Alan.

QUARTA
Heideguer repreende Lobão 

pelo susto em Duca.

QUINTA
Cobra descobre que foi Jade 
quem humilhou Karina e fica 
furioso.

SEXTA
Cobra descobre que foi Jade 
quem humilhou Karina e fica 
furioso. Pedro tenta tranquilizar 
Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
O faraó comemora a gravidez 
de suas esposas. No deserto, 
todos se preocupam com a 
tempestade de areia. Sarai 
sente as palavras de Ayla. As 
pessoas notam a ausência de 
Lúcifer. Sarai chora diante da 
atitude de Ayla.

TERÇA
Agar e Anziety trocam juras 
de amor. Abrão faz um alerta 
às mulheres da caravana e 
pede para Lúcifer acompa-
nha-las. Ayla bebe demais e 
chega bêbada no casamento 
de Alom e Mila. O faraó fica 
encantando com a beleza 
de Sarai.

QUARTA
Abrão não gosta do convite 
feito pelo Faraó à Sarai. Ela 
é levada para o harém do rei 
egípcio. Sarai se sente cons-
trangida diante das esposas 
do faraó. Abrão é consolado 
por Ló.

QUINTA
Sarai decepciona o faraó. 
Lúcifer e Ayla se beijam. O 
faraó tenta se aproximar de 
Sarai. Ló e Adália estranham 
o comportamento de Ayla.

SEXTA
Abrão enfrenta o faraó. Femi 
pede perdão a Gate. O faraó 
marca o casamento com Sa-
rai. Ló não percebe o flerte 
entre Lúcifer e Ayla. 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Mili decide conversar com Mosca 
para saber se ele leu sua carta 
com a declaração.

TERÇA
 Miguel surge para salvar Maria e 
Dani. De volta ao orfanato, Chico 
vê as duas pequeninas na sala e 
se preocupa.

QUARTA
Chico estranha que o Café Bou-
tique esteja enviando com fre-
quência os novos CupCakes para 
as chiquititas.

QUINTA
Carol fala com Junior sobre os 
CupCakes enviados para as 
chiquititas.

SEXTA
Samuca estranha o comporta-
mento de Vivi, que evita prolon-

gar a conversa como garoto. Ela 
acha que assim Samuca deixará 
de gostar dela.

SÁBADO
Na exposição de pinturas, Ju-
nior se depara com a mulher 
que se diz chamar Sofia e fica 
decepcionado e tristonho ao 
perceber não se trata de sua 
irmã, Gabriela.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
O Comendador leva Maria Clara 
ao Monte Roraima e relembra 
sua história. José Alfredo chega 
à casa de seu irmão Evaldo.

TERÇA
José Alfredo começa a contra-
bandear diamantes. Cora insiste 
em falar com Eliane sobre seu 
cunhado.

QUARTA
Cora repreende Eliane por sair 
para trabalhar sem tomar café. 
Maria Joaquina afirma a José Al-
fredo que irá ajudá-lo a construir 
seu império.

QUINTA
Vicente volta para o Rio. João 
Lucas conta para José Pedro que 
Maria Clara vai com José Alfredo 
para o Monte Roraima.

SEXTA
José Alfredo se enfurece com a 
presença de Maria Marta. João 
Lucas sofre com a demora de 
sua família para libertá-lo da 
prisão.

SÁBADO
Cora discute com Eliane e insiste 
que ela diga para Cristina que 
ela é filha de José Alfredo. Ro-
bertão vai à casa de Maria Ísis.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Alexia propõe a Luna e Kyra 
que elas sigam Renzo e o de-
nunciem para a Polícia Federal. 
Edgar demonstra interesse por 
Ermelinda.

TERÇA
Kyra/Cleyde pede ajuda a Ig-
nácio para conquistar os filhos 
de Alan.

QUARTA
Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara 
conseguem se esconder de Ren-

zo e Dominique.

QUINTA
Alexia/Josimara se sensibiliza 
com a declaração de amor de 
Zezinho.

SEXTA
Tarantino fica chateado com a 
falta de atenção de Alan.

SÁBADO
Téo narra para Luna/Fiona 
como salvou uma menina no 
furacão do México.

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:  
coar, coração, 
cova, inovação, 
invasor, nora, 
nova, ovação, 
pagão, persa, 
pino, poer, pote, 
ração, reto, rogar, 
rosa, teor, toga, 
tosar, vagão, vago, 
vaso, versão, 
verso, veto, vetor, 
vinco, voar, voga.

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 Reforce os laços com os 
seus amigos próximos. Tome 
cuidado para não falar mui-
tas besteiras. No amor, se 
tiver uma paquera, as coi-
sas podem desandar. Cor: 
azul-petróleo.

 N Estímulos vão fortalecer a 
sua vida pessoal e profissio-
nal. Aproveite para reforçar 
mais parcerias e amizades. O 
momento te aproximará de 
seu parceiro amoroso. Cor: 
fúcsia.

 N Você pode se juntar a um 
grupo, equipe, fraternidade 
ou reunião e conhecer novas 
pessoas, e isso será bom para 
si. Você vai querer se apro-
xima rmais do seu par. Cor: 
preto.

 N O campo astral estimula ca-
rinhos em seu relacionamen-
to. Um papo sério e relevan-
te sobre o seu futuro poderá 
surgir. O sentimento de ciú-
me deve pintar também. Cor: 
verde-oliva.

 N O clima será muito bom 
para se reunir com seus ami-
gos. Utilize as redes sociais e 
vídeo chamadas para sua se-
gurança. Uma paixão secre-
ta pode vir à tona, aproveite. 
Cor: verde-água.

 N Muita tranquilidade para 
esse domingão. Na saúde, vá 
cuidar do corpo, você merece. 
Também deve se dar bem na 
comunicação. Boa hora para 
se sensibilizar no romance. 
Cor: verde-limão.

 N A sua comunicação será in-
fluenciada pelas suas emo-
ções. Conversas sobre senti-
mentos podem surgir, tenha 
cautela. Há sinal de brigas, 
mudanças e ciúmes no amor. 
Cuidado. Cor: pink.

 N Energias maravilhosas vão 
surgir em suas relações fami-
liares. Pode se preocupar com 
o bem-estar, cuide-se mais e 
melhor. A Lua pode gerar 
novas paixões, se jogue. Cor: 
terracota.

 N Você vai se expressar de ma-
neira mais madura e certeira. 
Mostre para todo mundo o 
que está pensando. Há sinal 
de emoções, ciúme e prejuízo 
financeiro na vida a dois. Cor: 
terracota.

 N Você tende a se sentir mais 
confortável em sua própria 
casa. A Lua fortalece os con-
tatos com seus familiares. 
Nos assuntos do coração, si-
nal de brigas, pegue leve. Cor: 
dourado.

 N O gosto por viagem fica for-
te nesse momento, mas tome 
cuidado com a saúde na pan-
demia. Converse sobre seus 
sentimentos com os outros, 
especialmente com o parcei-
ro. Cor: areia.

 N Hoje você pode ter grandes 
ideias para faturar uma grani-
nha extra. A segurança emo-
cional e material vão ser me-
tas importantes em sua vida. 
Vai ser popular na paquera. 
Cor: fúcsia.

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

SEXTA FASE DE ‘GÊNESIS’ DEVE 
ESTREAR NO INÍCIO DE JULHO

L
iderada principalmente pelo ator Miguel Coelho, a sexta fase da no-
vela ‘Gênesis’, Jacó, tem previsão de estreia para o começo de julho. 
No ar, serão cerca de 30 capítulos, já com registros de gravações, mas 

tudo ainda muito no começo. Petrônio Gontijo também fará este papel, 
no entanto, com destaque dentro da fase seguinte, a última, José. 

Jacó é muito lembrado por ser o pai de doze filhos que deram origem 
às 12 tribos de Israel. Ele passa quase toda a vida competindo com seu 
irmão gêmeo, Esaú (Cirillo Luna), pela primogenitura, o direito de her-
dar a aliança com Deus que seu pai (Isaque) e seu avô (Abraão) fizeram.

A história de Jacó é muito calcada na busca a Deus e a si mesmo. Ele 
comete alguns erros graves e é obrigado a lidar com as consequências de 
seus atos e aprender com eles.

Fugitivo e jurado de morte pelo próprio irmão, ele enfrenta muitas 
lutas e decepções em sua caminhada. Michelle Batista e Thais Melchior 
também estão na sexta fase em papéis importantes.

TV ONLINE

  n O empresário gaúcho Diego Gimenez, gestor de 
carreira de nomes como Gabriel O Pensador e Ser-
gio Guizé, e dono da DG Agency, estará à frente de 
um novo canal no Rio Grande do Sul, a Sul TV. Com 
sua programação 100% online, vai focar os esforços 
no entretenimento e em programas ao vivo voltados 
para o público jovem.

  n Com o fim de ‘Amor de Mãe’, que contou com sua 
direção, José Luiz Villamarim, novo homem forte 
da Teledramaturgia da Globo, passa a respirar ape-
nas as diferentes filas de novelas. E esse trabalho 
inclui também os novos projetos para as 23h.

  n Villamarim vai precisar conversar com os au-
tores sobre os efeitos da pandemia na ordem de 
entrada de novelas inéditas. Por causa das tantas 
reprises, os roteiristas e seus projetos estão sen-
do empurrados cada vez mais. Só para se ter uma 
ideia, as filas das 18h e 21h acumulam mais de 18 
meses de atraso.

  n As novidades da 
programação da 
RedeTV! começam 
a  ser  ex ib idas  a 
partir de amanhã, 
com o reformula-
do ‘TV Fama’, ‘Foi 
Mau’,  com Mau-
rício Meirelles, e 
‘Desvendando Co-
zinhas’, apresenta-
do por Raul Lemos. 
 Na terça-feira, o 
‘Me Poupe! Show’, 
c o m  N a t h a l i a 
Arcuri.

  n H á  u m a  p r e o -
cupação na Globo 
em relação a esse 
festival de parali-
sações que envol-
ve as gravações de 
‘Nos  Tempos  do 
Imperador’, nove-
la na fila das 18h, 
desde o seu início. 
  Te m e - s e  q u e 
isso possa prejudi-
car o conteúdo da 
história.

  n Contratado em julho de 2019, para reforçar a faixa 
das 19h da Globo, o autor Gustavo Reiz ainda não 
sabe quando poderá estrear. Ele estará à frente da 
comédia romântica ‘Fuzuê’, sob a direção de Leo-
nardo Nogueira.

FOCO

ORDEM NA CASA

NOVA GRADE

PREOCUPAÇÃO

UM EXEMPLO

  n O ‘Esquadrão da Moda’ 
chegou ao fim no SBT, mas, 
curiosamente, o site para ins-
crições permanece ativo. A 
emissora continua exibindo 
reprises aos sábados. 

 n O ‘Hora do Faro’ deste do-
mingo reúne dois fenômenos 
da música que estouraram 
na internet. No caso, Tarcísio 
do Acordeon, revelação do 
forró, e MC Lorenzo, um me-
nino que, com a “música da 
motinha”, foi direto para o 
topo de execuções no TikTok.

 n Vários programas opta-
ram por interromper seus 
trabalhos nessas últimas 
semanas. Porém, seguindo 
uma série de cuidados, o SBT 
mantém as gravações do ‘Te 
Devo Essa, Brasil’, comanda-
do por Dony de Nuccio. 

 nO autor Daniel Ortiz acom-
panha de Portugal a exibição 
de ‘Salve-se Quem Puder’ na 
Globo.

 n Mesmo com algum tempo 
de estrada nas novelas, Carla 
Diaz diz que se assustou com 
o tamanho da repercussão 
do ‘BBB’. E tem usado isso 
também a seu favor, faturan-
do várias campanhas.

No ‘#Provoca” de terça-feira, às 
22h na TV Cultura, Marcelo Tas 
entrevista o especialista em 
proteção de dados, o hacker 
finlandês Mikko Hyppönen. Ele 
fala sobre a segurança de dados 
na internet, os recentes grandes 
vazamentos, explica sobre a 
lei Hyppönen, criada por ele, 
que diz que todo objeto que é 
“smart” não é seguro e pode ser 
invadido, entre outros temas. 
Será a primeira entrevista inter-
nacional do programa.

O elenco da ‘Super Dança dos Famosos’, que 
começa em maio no ‘Domingão’, apresentará um 
nível bastante elevado. Além de Paolla Oliveira 
e Christiane Torloni, Viviane Araújo (foto) foi 
procurada. Mas ainda precisa conciliar com as 
gravações de novas séries. Viviane também está na 
reprise de ‘Império’.

JOÃO COTTA/TV GLOBO

Sergio Marone, agora no SBT gravando o ‘Mestres da 
Sabotagem’, está curtindo muito essa nova oportunidade como apre-
sentador, após rápidas experiências na Record. Outro dia, inclusive, ele 
entrou no estúdio carregando uma caixa de som e animou os colegas.

ALTO ASTRAL. 

baterebate

C’est fini
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