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Ex-’BBB’, Rafa 

Kalimann dá um 

tempo nas aulas 

de teatro para 

estrear como 

apresentadora 

de programa 

de entrevistas 

no Globoplay. 

“Fui pega de 

surpresa”, diz. P. 4 

do show 
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GardêniaCavalcanti
n  site: https://odia.ig.com.br/odiad/gardenia

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

A 
pandemia do coronavírus 

trouxe muita tristeza e o país 

inteiro sofre com os impactos 

da doença e do isolamento social. Já 

são mais de 400 mil pessoas mortas 

por causa da doença. Muitos já con-

traíram ou conhecem alguém que já 

teve a covid-19. São vários os sinto-

mas, como febre, tosse seca, cansaço 

e dificuldade para respirar, mas a 

perda do paladar ou do olfato são os 

sinais que mais demoram a passar.

Voltar a sentir o gosto dos ali-

mentos, os aromas, aquele perfume 

preferido, o cheirinho das coisas, 

esse é o desejo de muitas pessoas 

que venceram a doença. Mas como 

podemos retomar esses sentidos 

com mais rapidez? Conversamos 

com o médico infectologista Edimil-

son Migowski, que deu dicas muito 

importantes para ajudar com o 

problema. O Dr. Migowski também 

está no ar comigo no programa 

‘Vem Com a Gente’, na Band, todas 

as terças e quintas.

“Após ter o coronavírus a pessoa 

pode continuar com a perda de olfa-

to e paladar. Esses sintomas podem 

demorar a passar, mas é possível 

ajudar a retomar esses sentidos. 

Eu indico estimular o organismo e 

tomar ômega 3, duas cápsulas por 

dia”, explica Edimilson Migowski.

CORONAVÍRUS

Paladar e olfato após a 
doença: como recuperar?

D MULHER

 n Estamos na estação do ano 
considerada a mais “ingrata” 
para a temida queda de cabe-
los. No verão são eliminamos 
aproximadamente 70 fios por 
dia, mas nas épocas mais frias 
podemos perder entre 100 fios 
ou até mais.

 n “Isso acontece porque os 
cabelos possuem sensores 
para luminosidade e passam 
todo o verão beneficiados pela 
quantidade de luz solar. Já no 
outono-inverno temos dias 
mais brandos e naturalmente 
nos expomos menos ao sol, 
sobretudo, no momento atual 
devido à pandemia e ao con-
finamento. Aqueles fios que 
vinham sendo mantidos sob 
estímulo para crescer, passam 
agora para a fase de queda”, 
explica Joana D’arc Diniz, der-
matologista e tricologista.

QUEDA DE CABELO 

AUMENTA NO 

OUTONO

BELEZA DA ALMA

Quem tem 
luz própria 
jamais ficará na 
escuridão.

Edimilson 

Migowski, médico 

infectologista

FOTOS REPRODUÇÃO

Confira as dicas do 

infectologista:

- Cheirar uma peque-

na porção de alguns 

produtos por 10 segun-

dos, com intervalo de 

15 segundos entre eles, 

duas vezes ao dia, por 

pelo menos 3 meses;

- Testar em substân-

cias como canela, cravo, 

suco de tangerina, creme 

dental, baunilha, vinho 

tinto, que são odores 

que as pessoas conhe-

cem bem e são bem 

marcantes;

- Não testar em 

querosene, álcool ou 

outras substâncias que 

podem irritar as vias 

respiratórias;

- Para testar o pa-

ladar são utilizados os 

mesmos estímulos. A 

pessoa pode provar os 

mesmos, já que olfato 

e paladar “andam de 

mãos juntas”.

Perda do olfato 

e do paladar: 

consequências do 

coronavírus
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Especialista 
em coloração 
dá dicas para 
conseguir o tom 
de Marina Ruy 
Barbosa e cuidar 
dos fios em casa

N
ão importa a época do 
ano, os cabelos ruivos 
sempre exercem um 

certo fascínio. Mas, especial-
mente no outono, as nuances 
de vermelho e cobre ganham 
destaque. E quando se pen-
sa em ruivo, não tem como 
não lembrar de Marina Ruy 
Barbosa! A atriz, que está no 
ar atualmente na reprise da 
novela ‘Império’, na Globo, 
tem o tom de ruivo que é o 
sonho de consumo de muitas 
mulheres. 

O especialista em colo-
ração Bernardo Vasconce-
los, que conta com 20 anos 
de profissão, ensina alguns 
truques que podem ajudar a 
atingir a coloração perfeita. 
Mas, para ter esse cabelo, o 
bolso também deve ser leva-
do em conta. O profissional 
revela que para ter um cabelo 
igual ao de Marina é preciso 
desembolsar uma boa grana.

“O ruivo natural nunca é 
chapado e sem contraste. 
Então, se você vir um cabelo 
ruivo extremamente unifor-
me e com cor chapada, pode 
desconfiar. Já no caso da Ma-
rina Ruy Barbosa, que é um 
cabelo natural, podemos ver 
a diferença de nuan-
ces e contrastes na 
cor, que é levemente 
mais clara ao redor 
do rosto e nas pon-
tas. Cabelos ruivos 
têm naturalmen-
te muito brilho e 
é possível ver as 
mechas finas e na-
turalmente dou-
radas espalhadas pelos fios”, 
explica. 

A manutenção das ruivas 
deve ser constante. “É preciso 
fazer a cor a cada 25, 30 dias, 
no máximo, evitando o efeito 
desbotado e sem brilho. Ao 
contrário do que muitos pen-
sam, o ruivo é uma cor que 
exige muita atenção”. 

O especialista explica que o 
ruivo cai bem em todos os tipos 
de cabelos, desde que sejam 
tomados os devidos cuidados. 
“Esse tom é mais adequado 
para cabelos de textura fina ou 
média. Mas pode ser feito em 

FOTOS REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Bernardo Vasconcelos dá dicas para cuidar do cabelo ruivo em casa

TÁBATA UCHOA

tabata.uchoa@odia.com.br 

Ruivo é tendência 
no outono/inverno

cabelos lisos ou ondulados. Já 
em cabelos crespos temos que 
ter certos cuidados porque 
pode deixar os fios com aspec-
to ressecado”, afirma. 

“Para cuidar em casa, eu in-
dico um totalizante de linha 
profissional, que pode ser 
aplicado após a cor feita no 
salão. Assim, você faz a pri-
meira cor no salão e depois 
mantém em casa com tona-
lizante a cada 20 ou 30 dias”, 
aconselha o profissional. 

E quais são os produtos de 
beleza que toda ruiva deve ter 
em casa? “Três produtos são 
indispensáveis para as ruivas: 
xampu para cabelos coloridos, 
máscara de hidratação e prote-
tor térmico e de raios solares”. 

Mas, se você já é ruiva e 
quer retornar ao seu tom na-
tural, não se desespere. “Basta 
escolher o tom de base e apli-
car pelo menos duas vezes, 
com um mês de descanso en-
tre uma aplicação e outra. As-
sim, o cabelo pigmenta bem e 
não desbota, evitando que ele 
fique manchado ou sem vida”. 

Marina Ruy 

Barbosa: cor 

do cabelo é 

sonho das 

mulheres
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Rafa Kalimann 

conta como se 

jogou no novo 

projeto, a convite 

de Boninho, e 

garante que 

seus erros nas 

gravações não 

são editados no 

talk show: “Pedi 

que mostrassem”

R
afa Kalimann acaba de estrear seu próprio talk-show, ‘Casa 
Kalimann’, no Globoplay. Finalista da edição de 2020 do ‘Big 
Brother Brasil’, a influenciadora — que já estava estudando 

para seguir uma carreira de atriz — recebeu com surpresa o con-
vite para ter seu próprio programa.

“A ideia veio de uma maneira muito inesperada para mim, 
confesso. Desde que entrei na Globo, a gente estava trabalhando 
em cima das aulas de teatro, não era muito o foco ter um progra-
ma. E, em novembro, em uma das reuniões, o Boninho entrou 
e falou: ‘Rafa, como você quer seu programa?’. E foi assim, do 
nada mesmo. Fui pega de surpresa, e ele disse que queria que 
fosse assim mesmo para ouvir como eu queria um programa. 
Se eles me dessem tempo para pensar, talvez eu fosse pesquisar, 
ver o que tava rolando. Mas eu fui muito na raiz da Rafa, como 
eu imagino um programa muito legal. E a partir dali começou a 
nascer o ‘Casa Kalimann’”, conta a influenciadora, que se jogou 
por inteira no novo projeto.

“Foi muito divertido ao mesmo tempo que foi muito desafia-
dor. Foi algo muito novo receber esse presente, de ter um pro-
grama meu, com meu nome. Isso foi extraordinário. Foi muito 
difícil a preparação. A gente mudou bastante o foco dessas aulas 
que eu fazia, de interpretação. Mas foi muito divertido. A gente 
só dava risada”, completa Rafa.

CHUVA DE AUTENTICIDADE

Mesmo ciente do desafio de assumir um projeto tão grande sem 
tanta experiência, Rafa quis que seus espectadores participassem 
desse processo de aprendizado e tomou uma decisão corajosa 
em sua estreia. 

“O medo, a insegurança, é naturalmente inevitável. Eu não po-
deria nem falar que não tive medo porque é claro que eu tive, até 
por ser uma coisa nova. O público vai sentir no programa que eu 

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br 
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A casa é dela! 

Rafa 
Kalimann no 
palco de seu 
programa 
e nos 
bastidores 
de gravação: 
desafio 
assumido

mantive os meus erros. Sabia que, obviamente, eu ia errar nas gra-
vações, que é natural. Então, pedi para que eles mantivessem isso no 
programa, que mostrassem como as coisas realmente são”, revela.

CONVIDADOS E INSPIRAÇÕES 
Orgulhosa do seu desempenho, Rafa destaca também o elenco de 
peso presente nos episódios. “Olha o time de convidados, só para 
citar alguns, Paulo Vieira, Fábio Porchat, Rafael Portugal, Gkay, 
Simaria... Não tem como conseguir falar um, mas acho que o episó-
dio do Rafael Portugal, como foi o primeiro, foi o que mais mexeu 
comigo. Consegui relaxar, deixar a preocupação de lado e curtir o 
programa”, conta a influenciadora, que quer receber na próxima — e 
possível — segunda temporada, a apresentadora Fátima Bernardes 
e ex-colega de confinamento Manu Gavassi como convidadas.

‘BBB’
Pouco mais de um ano após sair do ‘BBB 20’ Rafa não faz questão 
nenhuma de esconder sua participação no reality. “Eu nem pre-
tendo correr disso. O ‘BBB’ foi a janela para mostrar quem eu sou, 
exatamente como eu sou, e é isso que quis trazer também para o 
programa. O ‘BBB’ humaniza muito quem participa. Tudo o que eu 
tinha para mostrar de altos e baixos, qualidades e defeitos, mostrei 
no ‘BBB’”, diz Rafa, que recebeu ex-participantes, recém-saídos da 
última edição como convidados. 

“Tem Carla, Rodolffo, Sarah, Lumena, Lucas... Vários participan-
tes do ‘BBB 21’. A entrevista com o Lucas foi muito emocionante. 
Eu sempre converso com o convidado um pouco antes e, com o Lu-
cas, assim que encontrei com ele, comecei a chorar muito. Eu me 
emocionei muito quando o vi e foi uma entrevista bem marcante”, 
revela a influenciadora, que não deixa de falar do episódio com o ex.

“O do Rodolffo foi muito engraçado. Foi só risada e uma surpresa 
muito grande, porque fui eu entrevistando meu ex-marido, que não 
é uma coisa muito comum de acontecer. Então foi muito atípico 
para nós dois, mas a gente se jogou nas brincadeiras”, destaca.
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Eva garante a Manuela que Ana 
a acusará de traição quando 
souber o que aconteceu entre 
ela e Rodrigo.

TERÇA
Ana sinaliza a Lúcio o seu desejo 
de ficar sozinha. Marcos repreen-
de Sofia pela forma como tratou 
Olívia.

QUARTA
Manuela combina de ir ao hos-
pital na companhia de Rodrigo 
para falar com Ana.

QUINTA
Alice não gosta dos comentários 
que Cícero e Suzana fazem sobre 
Renato.

SEXTA
Manuela e Ana não se enten-
dem. Alice fotografa com Rena-
to. Manuela fala com Júlia que 
ela vai visitar Ana na companhia 
de Iná.

SÁBADO
Wilson tenta convencer Laude-
lino a não se encontrar com Iná. 
Lúcio tenta consolar Ana. 

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Karina ajuda Pedro a se livrar de 
Gael, que está bravo porque o 
menino tentou invadir sua casa.

TERÇA
Nat consegue disfarçar a ligação 
de Duca para Lobão. Edgard ten-
ta conversar com Cobra.

QUARTA
Edgard ajuda Cobra a deixar o 

apartamento sem que Lucrécia 
o veja.

QUINTA
Nat desconfia do perfil de Scor-
pio. Marcelo tenta se explicar 
para Roberta.

SEXTA
Pedro encontra Karina, João e 
Bianca. Duca leva Nat à Pedra 
do Índio. 

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Agar se entristece ao ouvir as 
palavras de Abrão. O acam-
pamento de Ló é invadido. 
Quedorlaomer entra em So-
doma. Cloé se assusta com 
a atitude de Jaluzi. Massá 
captura Ayla. Alom recebe 
uma boa notícia de Mila. 

TERÇA
O rei Quedorlaomer desaba-
fa com Maresca. Adália des-
cobre o verdadeiro destino de 
Massá. Abrão segue com os 
318 homens para o resgate de 
Ló. Eles invadem o acampa-
mento do rei Quedorlaomer.

QUARTA
Sarai desconfia estar grávida. 
Michal fica mexida com as 
palavras de Lúcifer. Massá 
se abre com Maresca. Abrão 
traça uma nova estratégia. 
Massá ajuda os homens de 
Abrão. O rei Quedorlaomer 
faz Maresca refém.

QUINTA
Quedorlaomer é surpreendi-
do por Maresca. Ló agradece 
a ajuda de Abrão. Mila discu-
te com Michal e passa mal. 
Lúcifer tenta prejudicá-la. 

SEXTA
A caravana de Abrão volta ao 
acampamento. Agar fala mal 
de Sarai para Abrão. A pre-
sença de Massá incomoda a 
todos no acampamento. Ló 
decide parte para Sodoma.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Dani responde a todas as ques-
tões da assistente social, mas 
fica com medo do pai que escuta 
tudo o que ela diz.

TERÇA
No torneio de Artes Marciais da 
escola, o time dos chiquititos 
é finalista ao lado do time dos 
meninos encrenqueiros.

QUARTA
No bar, Francis, Beto, Érica, To-
bias e Maria Cecília prestigiam 
Clarita, que canta a música 
“Como Eu Quero”.

QUINTA
Teca não quer mais tomar a me-
dicação e tenta burlar a dieta 
especial.

SEXTA
Paçoca e dois de seus amigos 

veem a movimentação no Café 
e decidem entrar na loja. Os 
trombadinhas roubam as car-
teiras das Damas da Caridade 
sem que elas percebam. 

SÁBADO
Bel envia uma carta para Rafa 
com uma antiga foto dos dois, 
ela que pede para eles se encon-
trarem na sorveteria.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Danielle dá entrada em um 
apartamento e José Pedro se 
desespera. José Alfredo combi-
na com Cláudio os detalhes da 
festa de sua empresa.

TERÇA
João Lucas desconfia que Kelly é 
amante de José Alfredo. Enrico 
pressiona Cláudio a contar mo-

tivo de sua aflição. José Pedro 
tenta conter planos de mudança 
de Danielle.

QUARTA
João Lucas provoca José Alfredo. 
Kelly encontra uma foto de Isis e 
João Alfredo no armário.

QUINTA
Zé Alfredo ameaça matar Cora 
se ela revelar o caso dele com 
Maria Isis. 

SEXTA
Magnólia dá a Isis um chá que 
ajuda a engravidar. Cristina dá 
início às obras do camelódromo.

SÁBADO
Cristina comemora a reconstru-
ção do camelódromo. Cristina 
flagra Cora falando com Lorraine 
sobre Maria Marta. José Pedro 
recebe notícias do pai.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Graziela avisa a Petra sobre o 
sequestro de Alan e Kyra/Cleyde 
e manda a filha ir para o hotel 
cuidar das crianças.

TERÇA
Isaac aposta em Bia, sem saber 
que ela não pode competir.

QUARTA
Ermelinda impõe regras para a 
relação de Zezinho e Alexia den-
tro de casa. Helena liga  marca 
um encontro com alguém.

QUINTA
Ignácio sente saudades de Ale-
xia. Gael comenta a Verônica 
que Bruno está fazendo mais 
sucesso com Micaela do que ele.

SEXTA
Dominique ameaça Lúcia. Renzo 
fica intrigado com a semelhança 
entre Josimara e Alexia.

SÁBADO
Renzo diz a Alexia/Josimara que 
ela lembra uma pessoa especial 
que conheceu.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



O DIA I DOMINGO, 2.5.2021 D MULHER   7

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: apito, 
atleta, atrito, 
capim, capital, 
cartela, cateto, 
claro, compatriota, 
compra, copiosa, 
ímpar, lateral, 
latim, letra, orate, 
orelha, ótimo, 
paletó, palha, 
parte, pastel, 
preto, prosa, 
relato, saleta, 
teatral, telha, 
termo, trote.

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 A Lua desperta um desejo 
de mudar o seu visual, invista 
em você. Pode ser uma mu-
dança discreta. Invista no au-
tocuidado. Na conquista, vai 
ter uma postura mais calma. 
Cor: nude.

 N Grande momento para se 
dedicar à busca por conheci-
mentos do seu interesse. Cur-
sos podem abrir novas portas 
para a sua carreira, aproveite. 
Dialogue e seduza na vida a 
dois. Cor: amarelo.

 N Os astros vão te ajudar a 
resolver alguns problemas 
chatos. Faça uma boa faxina 
e separe tudo o que não usa 
mais, limpe o ambiente. Um 
namoro à distância recebe 
bons estímulos. Cor: malva.

 N A Lua fortalece a união nos 
seus relacionamentos, apro-
veite o momento. Uma bonita 
amizade pode se transformar 
em amor. Mudanças impor-
tantes podem surgir no fim 
da tarde. Cor: ocre.

 N O astral vai te auxiliar a cui-
dar melhor do seu bem-estar. 
Faça um esforço extra para se 
preservar mais e melhor. No 
romance, não faltará com-
panheirismo e sensualidade. 
Cor: castanho.

 N Uma fase muito leve e des-
contraída vai marcar os seus 
dias. Dedique-se a atividades 
relaxantes e renovadoras. Um 
lance com alguém de outra ci-
dade pode surgir e te alegrar. 
Cor: pink.

 N Excelentes energias para 
quem planeja iniciar uma re-
forma doméstica e mudanças 
em casas. Pode se reconciliar 
com um familiar. No amor, 
seu charme vai render con-
quistas. Cor: pérola.

 N A vontade de abraçar entes 
queridos vai surgir. Contudo, 
tome cuidado, o momento 
pede bastante cautela. O seu 
astral vai priorizar o sossego 
com a família e o parceiro. 
Cor: prata.

 N Hoje você vai conseguir or-
ganizar melhor as suas finan-
ças. Uma nova oportunidade 
de renda também pode apare-
cer. Na união, tenha uma pos-
tura mais carinhosa e próxi-
ma. Cor: violeta.

 N Seja criativa para aprovei-
tar o tempo da melhor forma 
e com a família. Brincadei-
ras podem render momen-
tos bem divertidos. Na vida a 
dois, muita sintonia e descon-
tração. Cor: branco.

 N Vai querer se isolar para 
ponderar e pensar sobre a 
sua vida. Os astros aumentam 
o seu apego ao lar. Então, fi-
que em casa e desfrute da sua 
privacidade no amor. Cor: 
azul-petróleo.

 N Vai sentir vontade de curtir 
uma festa. Mas se cuide e pre-
fira um bate-papo virtual com 
a paquera do que se arriscar 
por aí. Planos sobre o futuro 
vão acontecer na vida a dois. 
Cor: azul-celeste.

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

DANÇA DE CADEIRAS NO 
ENTRETENIMENTO DA GLOBO

U
m assunto recorrente no alto escalão da Globo envolve o anúncio de um 
novo organograma do seu entretenimento, que trará algumas atuali-
zações em relação à estrutura hierárquica comunicada ao mercado em 

novembro do ano passado e que teve como destaque a ascensão de Ricardo 
Waddington e José Luiz Villamarim e o desligamento de Silvio de Abreu. 

Segundo informações internas, Edna Palatnik, hoje no comando da Cria-
ção de Conteúdo e responsável também pela gestão das equipes de autores, 
roteiristas e produtores, será deslocada para o setor de Variedades. 

Ainda de acordo com a bolsa de suposições, Jorge Furtado passaria a 
cuidar do Humor, um setor que já teve o próprio Silvio de Abreu e Marcius 
Melhem. 

George Moura, por sua vez, responderia pela área de Séries, enquanto a 
chamada “dramaturgia longa” ficaria com o experiente Ricardo Linhares. 
Todos evidentemente se reportando ao executivo José Luiz Villamarim (Gê-
nero Dramaturgia). Aguarda-se, no entanto, uma manifestação oficial da 
Globo para esses casos.

E O SILVIO?

  n Nada se sabe ainda a respeito da participa-
ção de Silvio Santos na edição 2021 do Teleton. 
Ele tem optado por uma distância regulamen-
tar, depois de tantos anos de serviços prestados.  
 Tudo indica que, uma vez mais, as filhas do ani-
mador e o neto Tiago Abravanel serão os mais 
acionados.

  n A TNT exibe dia 9, às 20h30, um especial dedicado 
ao Dia das Mães, comandado pela cantora Alcione. 
Na ocasião, a Marrom contará com a participação 
especial de Teresa Cristina.

  n O encontro entre Alcione e Teresa Cristina é uma 
realização do Coala.LAB, núcleo de projetos espe-
ciais do Coala Festival, um dos principais festivais 
de música brasileira do país. Com 1h30 de duração, 
o show terá transmissão simultânea - direto do Rio 
de Janeiro - na TNT e no YouTube do canal.

  n A sexta temporada 
do ‘The Voice Kids’ 
será exibida nas tardes 
de domingo da Globo 
entre 6 de junho a 26 de 
setembro. Ao mercado, 
a Globo justificou as-
sim a escolha de Már-
cio Garcia para a apre-
sentação deste reality 
musical: “bom porta-
-voz, transmite credi-
bilidade, é carismático 
e família”. Tá bom, né? 
Gabi Amarantos, Mi-
chel Teló e Carlinhos 
Brown são os técnicos.

  n Chegaram ao fim 
as gravações da pri-
meira temporada do 
programa ‘Mestres 
da Sabotagem’, apre-
sentado por Sérgio 
Marone nas noites de 
sábado do SBT. Como 
informa a emissora, 
um projeto de “tem-
porada”, tal qual o 
‘MasterChef ’, ‘Mestre 
do Sabor’ e ‘Top Chef’.

  n Vanessa Giácomo pediu para não fazer a Juma 
Marruá no remake de ‘Pantanal’ por entender que 
não tinha nada a ver com o perfil dela, muito mais 
jovem. Mas não fechou as portas para a novela. 
“Quero uma personagem que tenha uma adequação 
melhor”, pediu Vanessa. Se aparecer, ela topa. Do 
contrário, vai aguardar uma próxima.

ESPECIAL

GERAÇÕES

DURAÇÃO

GRAVAÇÕES

PODE SER

  n Déo Garcez, do elenco de 
‘Salve-se Quem Puder’, vol-
tará ao cartaz com o espe-
táculo ‘Luiz Gama — Uma 
voz pela liberdade’ no Teatro 
Petra Gold, em 13 de maio, 
Dia da Abolição. Apresenta-
ção online e presencial, com 
público de, no máximo, 40 
pessoas.

 n Ainda longe da TV, Carlos 
Lombardi, autor, tem emen-
dado um curso de roteiro 
atrás do outro.

 n Bruno Ahmed e Bárbara 
Maia estão no elenco do cur-
ta-metragem ‘Colher de Chá’. 
Bruno, aliás, integra o elen-
co de ‘Gênesis’, fase Abraão, 
como Caleb...

 n ...Enquanto Bárbara se pre-
para para fazer a série sobre a 
vida de Silvio Santos no Star 
Channel – ex-Fox. O curta 
estreia dia 7 no YouTube da 
LMA Produções.

 n A série dramática ganha-
dora do Emmy ‘In Treatment’ 
retorna para a quarta tem-
porada no domingo, 23 de 
maio, às 22h. Os 24 episódios 
de meia hora serão exibidos 
na HBO, aos domingos e às 
segundas, 22h e às 22h30, 
respectivamente.

Relatório da Globo Filmes re-
vela que o cinema brasileiro 
continua chamando atenção 
de outros mercados. Segun-
do a empresa, ‘Medida Pro-
visória’, de Lázaro Ramos, 
deverá chegar ao circuito 
comercial no Reino Unido, e 
‘Loop’, com Bruno Gaglias-
so, ao Japão e Coréia do Sul. 
Ambos tiveram seus direitos 
de exibição licenciados para 
esses países.

A equipe da série ‘Desalma’, produção do 
Globoplay, aguarda Fábio Assunção para gravar 
suas primeiras cenas neste começo de semana. 
Ficou combinado que seu personagem fará 
uma breve aparição na segunda temporada, 
e participará da terceira inteira. Se a proposta 
vingar, Fábio Assunção será o grande nome da 
terceira temporada de ‘Desalma’. Um tipo muito 
importante na história, alguém que conseguiu 
enganar a morte.

ESTEVAM AVELLAR/GLOBO

O SBT iniciou os trabalhos da próxima edição da campanha ‘Teleton’. 
Uma vez mais, a diretora Norma Mantovani estará à frente do programa 
que auxilia as ações da AACD.
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