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Realizada
Cantora Claudia Leitte fala da carreira, declara amor aos 

três filhos e ao marido, o empresário Márcio Pedreira, e 

revela: ‘Acho que a gente fechou a fábrica, sim!’ P.4
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Neste domingo, dia de come-
moração para as mães, não 
posso deixar de lembrar a 

dor de todas as mães que perde-
ram seus filhos para o coronavírus. 
Um filho não deveria morrer antes 
de sua mãe. É contra a lei natural da 
vida. Essa semana, a morte precoce do 
querido ator Paulo Gustavo, mais uma 
vítima da covid-19, trouxe a solidarieda-
de de todo o país com a mãe do humorista, 
dona Déa Lúcia, uma mulher forte, que tra-
balhou duro, foi professora, cantou na noite, 
vendeu quentinhas e criou seus filhos com 
muita batalha.

Dona Déa inspirou Dona Hermínia, perso-
nagem icônica do filme ‘Minha Mãe é Uma 
Peça’, um sucesso absoluto.

O padre Fábio de Melo fez uma linda home-
nagem a ela:

“Eles eram dois? Nem sei. O que sei é que, 
se escavassem um, encontrariam o outro. Mãe 
e filho num entrelaço simbiótico, soma de dois 
que unificou, fazendo caber tudo numa iden-
tidade só. A mãe, uma peça, o filho, a outra. 
Encaixe que se ramificou no imaginário cole-
tivo, gerando um manancial de graça, tudo 
porque uma parte se transformou na parte 
que o inspirou”, iniciou.

“Agora, ao saber que a unificação das par-
tes se desfez, chorando inconsolavelmente a 
parte que partiu, ocorre-nos o sofrimento da 
parte que ficou. Oh, dona Déa, como é afiada a 
espada que agora a corta. Como é sem chão o 
mundo que lhe resta, como é sem nexo a vida 
que a espera. A sua parte está partida, porque 
a parte que partiu é sua parte inteira”.

“Sim, o destino de toda mãe é viver re-
partida, já que suas partes sempre partem. 
Às vezes para um até logo, às vezes para 
o nunca mais. Mas, para nós, que cremos, 

DIA DAS MÃES

D MULHER

 nSe a grana está curta nessa data tão importante, vale o carinho, vale 
dizer que ama, vale uma simples homenagem. Para mães, o amor de 
um filho é o maior presente. Um café da manhã especial feito só para 
ela, um porta-retrato com um momento de vocês dois e flores também 
são ótimas demonstrações de afeto. Não deixe passar em branco!

NÃO DEIXE PASSAR EM BRANCO!

SAUDADE

Falando em flor, plantei 
gardênias no meu jardim. 
Hoje, ofereço para a estrela 
mais linda que mora no céu, 
minha mãe.
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dona Déa, o nunca mais é logo ali...”
Fica aqui todo o meu carinho, 

minha solidariedade e minha 
esperança, para que esse vírus 
seja vencido e que as mães 
parem de perder seus filhos 
para a doença. Mesmo quem 
não perdeu seu filho, também 
sente essa dor. Que o Dia das 
Mães seja de reflexão e muita 
oração pelos mortos. E quem 

pode compartilhar da presen-
ça do seu filho, se ele está aí do 

seu lado, aproveite cada mo-
mento. A vida é um sopro, nós 

estamos aqui para nos amarmos e 
sermos felizes!

O maior O maior 

amor do amor do 

mundomundo

O ator Paulo Gustavo 

era muito colado com 

sua mãe, dona Déa

REPRODUÇÃO
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Fotógrafa 
especialista 
em partos 
faz sucesso 
entre casais 
famosos

Thais 
Galardi 

já registrou 
nascimentos 

dos filhos de Rafael 
Cardoso, Marcos Veras, 

Malvino Salvador, Felipe Simas, 
Bruno Gissoni e Daniel Del Sarto 

O 
nascimento de um filho é um momento único para as mães, e não 
há uma que não queira ter um registro do momento tão especial. 
Conhecida como a “fotógrafa das celebridades”, Thais Galardi se 

especializou em fotos de partos e já coleciona uma lista de famosos para os quais foi 
responsável por eternizar um dos dias mais importantes para uma família.

Com um olhar delicado, Thais tenta dar a cada parto um registro único, que repre-
sente bem o momento pelo qual os pais estão passando. Para a profissional, ter sen-
sibilidade é essencial para traduzir as emoções em imagens.

“Tem a ver com o estilo de fotografia de parto que busquei fazer, que é registrar 
momentos únicos, sublimes, onde a família olhe a foto e ache linda, especial. A 
sensibilidade no olhar tem muito a ver com a minha entrega na hora. Acredito 
que não é preciso expor a gestante ou a família para ter um registro sensível”, 
explica Thais.

No currículo, ela tem os nascimentos dos filhos de Rafael Cardoso, Mar-
cos Veras, Malvino Salvador, Felipe Simas, Bruno Gissoni, entre outros. 
Acostumada a acompanhar tantos nascimentos, a fotógrafa ainda con-
segue enxergar a mágica do momento.

“São vários momentos especiais, mas as emoções dos pais, o mo-
mento do aconchego no colo da mãe, ouvir aquele chorinho ao 
nascer são incríveis”, explica Thais, que garante que cada parto 
é bastante singular. “É um momento incrível. Para mim, cada 
parto é como se fosse o primeiro. Saber que cada família gosta, 
confia no meu trabalho, só me faz acreditar que cada nasci-
mento tem que ser cada vez mais especial”. 

Acostumada a fotografar até 20 famílias por mês, foi só 
em 2013 que o interesse por fotografia se tornou profis-
são. E a especialidade em fotos de partos veio somente 
após ela mesma passar pela experiência da materni-
dade. “Sempre gostei de fotografia. Depois que me 
tornei mãe, a maternidade ficou muito mais pre-
sente na minha vida. Mas quando fotografei meu 
primeiro parto, me apaixonei pela sensação do 
nascer de uma família, de sair de cada parto, 
renovada. É uma sensação maravilhosa”.

NATHALIA DUARTE 
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Marcos Veras e Rosane

Rafael Cardoso e Mariana

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne

Felipe Simas, Mariana e Vicente

Daniel Del Sarto, Hazel e Alice

Thais Galardi 

registra partos 

de até vinte 

famílias por mês
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Cantora revela como concilia família e carreira: ‘Me enche de alegria 

ver que criei os meus filhos para criarem as próprias asas e voar’

Mãe de 3, Claudia Mãe de 3, Claudia 
Leitte abre o jogo Leitte abre o jogo 

N
ão é à toa que Claudia 
Leitte é tão querida 
no país. Aos 40 anos, 

a musa só emana boas ener-
gias e, hoje, ao falar dos três 
filhos, não poderia ser dife-
rente. Mãe de Davi, de 12 
anos, Rafael, 8, e Bela, de 1 
ano e oito meses, Claudia fala 
sobre o carinho e o apego aos 
pequenos. “Fico querendo dar 
um cheiro nos meus filhos de 
cinco em cinco minutos! (ri-
sos). Eu achei que ia ser uma 
mãe coruja, mas não imagi-
nava que seria tanto assim. Se 
eu pudesse ficaria agarrada 
com eles o dia inteiro”, brinca 
Claudinha. 

Mãe há mais de uma déca-
da, a cantora abre o coração e 
fala da sua maior surpresa na 
maternidade até agora. “Ver 
seus filhos se tornarem inde-
pendentes. Sempre achei que 
quando percebesse que eles 
estão crescendo, que preci-
sam menos de mim, eu ficaria 
nostálgica, sofreria um pou-
co… Mas foi o contrário. Me 
enche de alegria ver que criei 
meus filhos para criarem as 
próprias asas e voar. É um or-
gulho enorme que me enche 
o peito”, revela. 

MOMENTO DELICADO

Consciente dos dilemas pre-
sentes por conta da pande-
mia, Claudinha lamenta o 
luto de tantas famílias nesta 
data marcante. “Dá uma dor 
no peito gigante. Fico pensan-
do em quantas pessoas per-
deram a mãe, e quantas mães 
perderam os filhos nesse pe-
ríodo. Por isso, nesse Dia das 
Mães, desejo muita luz para 
todos, que todo mundo te-
nha muita gratidão por po-
der abraçar suas mães, seus 
filhos, e ter esse tempo jun-

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br 
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to. Espero que a gente con-
siga, nesse dia lindo, trans-
bordar amor”, declara a can-
tora que, fazendo sua parte, 
vai celebrar o momento sem 
aglomerações. 

“Nós vamos nos reunir de 
forma íntima, apenas famí-
lia mesmo. Normalmente, 
nós fazemos um almoço com 
todo mundo, mas vamos se-
guir algo mais intimista. Eu 
amo, de paixão, cozinhar al-
guns pratos que minha vó 
me ensinou, mas ainda não 
tenho ideia de qual será… Em 
mente, tenho algo como uma 
massa e peixe, mas veremos!”, 
brinca. 

FAMA E MATERNIDADE
E como é para os pequenos 
dividir a mãe com tantos ad-
miradores? Claudinha dá 
detalhes de como conseguiu 
harmonizar a fama com a 
realidade da família. “Sem-
pre tentei trazer isso da forma 
mais natural possível para 
eles. Fazia eles me acompa-
nharem desde 
pequenos, quan-
do era possível. 
Eles cresceram 
entendendo isso, 
me vendo nos pal-
cos e percebendo 
a felicidade que eu 
sinto ao fazer meu 
trabalho. Por isso, 
sempre respeita-
ram muito. Eu fiz 
questão de sempre 
deixar claro que 
em casa eu sou a 
mãe deles, que faz 
palhaçada, assiste 
desenho, filme, e 
assim vai”, conta a 
cantora que acaba 
revelando o tipo de 
mãe que é dentro de 
casa.

“Claudinha ba-
gunceira, né? (risos) 

Gosto de me ver como 
uma mãe divertida, que 
faz palhaçada com as 
crianças. Quando preci-
so dar bronca, dou, mas, 
na maior parte do tempo, 
estou bagunçando com 
meus filhos pela casa”, 
confessa.

DEDICAÇÃO E AUTOCUIDADO
Conciliando a criação dos 
filhos com a carreira, a lou-
ra fala sobre as críticas e dá 
dicas de como aliviar a cul-
pa atrelada à maternidade. 
“Acredito que seja muito 
de você se entender e ser 
verdadeira consigo. Digo 
porque, sempre vão ter 
pessoas apontando o dedo 
para você e te dizendo o que 
fazer, em como você deveria 
criar seus filhos, o que você 
pode ou não fazer. A gente 
acaba sendo condicionada 
a sentir culpa. Ter um tempo 
pra você não é errado, pelo 
contrário, é saudável. Leve 
em consideração e acredi-
te sempre no que você faz 
dentro de casa, apenas você 
e seus filhos sabem como é 
a relação de vocês. Você faz 
seu papel de mãe, cria seus 
filhos, ajuda eles, mas às ve-
zes quer pegar umas horas 
do dia para fazer algo seu, é 
normal”, aconselha. 

A segurança em falar sobre 
o tema não é por acaso. Ca-
sada com o empresário Már-
cio Pedreira, ela revela que 
sempre quis ser mãe, mas, ao 
que parece, três já o número 
ideal. “Sempre amei a ideia 
de ter família! Com o tempo 
entendi que esse meu desejo 
era gigante, e comecei a de-
sejar ter uma família grande. 
As coisas aconteceram de for-
ma natural, no tempo certo, 
e consegui realizar. Acredito 
que a gente fechou a fábrica, 
sim!”, avalia.

Claudia Leitte e os filhos Davi, de 12 anos, 

Rafael, 8, e Bela, de 1 ano e oito meses
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Olívia fica incomodada com o 
sucesso de Sofia. Cris tenta con-
vencer Tiago a sair da barraca. 

TERÇA
Ana e Manuela se abraçam. Jo-
sias comenta com Lorena que 
Wilson acredita que Iná seja sua 
admiradora secreta. 

QUARTA
Júlia chama Ana para conhecer 
sua casa. Celina vai à casa de 
Artur para atender João Pedro. 
Olívia pergunta por Marcos.

QUINTA
Júlia entrega o desenho para 
Ana, que se emociona. Ali-
ce fala com orgulho sobre as 
fotos de Renato e Suzana se 
impressiona.

SEXTA
Laudelino e Iná incentivam Lo-
rena a não voltar a trabalhar na 
casa de Cris.

SÁBADO
Wilson pede para Laudelino 
contar a ele quem é sua admi-
radora secreta.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Pedro não consegue se esconder 
de Gael.

TERÇA
Dandara decide que René per-
manecerá em sua casa, e João 
fica inconformado. 

QUARTA
Jade não atende o telefonema 
de Cobra, e o rapaz aceita a aju-

da de Karina.

QUINTA
Bianca e Duca começam a se en-
tender. Gael afirma a Heideguer 
que descobrirá quem estava 
com Duca na foto.

SEXTA
Gael e Duca enfrentam Luiz e 
Diego. Bete reclama das fotos 
de Sol. 

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Ló se despede de todos no 
acampamento e parte com 
a família para Sodoma. Bera 
e Jaluzi retornam ao palácio. 
Lúcifer tenta impedir, mas 
Deus realiza sua aliança com 
Abrão. Agar aceita a propos-
ta de Sarai.

TERÇA
Deus desaprova a atitude de 
Abrão. Agar se decepciona 
com Abrão. A caravana de Ló 
chega à cidade de Sodoma. 
Ló é recebido pelo rei Bera 
em Sodoma. Alguns meses 
depois, Agar fica mexida com 
as palavras de Lúcifer.

QUARTA
Agar encontra o anjo Gabriel 
no deserto. Depois de alguns 
meses, ela dá à luz Ismael. 
Sarai fica decepcionada com 
o comportamento de Agar. 
Oito anos se passam. Abrão 
ensina Ismael a escrever.

QUINTA
Deus diz a Abraão que todo 
homem deverá ser circunci-
dado. Sarai sente as palavras 
de Agar. Deus diz a Abraão 
que Sarai se chamará Sara. O 
Senhor avisa que ela dará um 
filho a Abraão. Em Sodoma, 
Ló e Ayla demonstram frieza 
um com o outro.

SEXTA
O resumo do capítulo não foi 
divulgado.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Érica tenta de todos os jeitos 
chamar a atenção do cliente 
misterioso do Café Boutique, por 
quem está interessada.

TERÇA
As chiquititas tentam vender 
bolinhos sem açúcar na porta do 
orfanato. As vendas são um su-
cesso. Cícero conversa com Tati e 
Shirley, sua namorada, aparece.

QUARTA
As meninas avisam Carol que 
Carmen deu um documento 
para os meninos assinarem para 
tirá-la da direção.

QUINTA
Maria Cecília fica irritada com 
a faxina feita por Gilda (Moni-
que Lafond), mãe de Tobias, 
na madrugada e surta. Gilda vai 
embora. 

SEXTA
A campainha toca, Samuca abre 
a porta e é Vivi que está de volta 
para a surpresa de todos.

SÁBADO
Rafa e Mosca avisam que Janu e 
Bel agora fazem parte do grupo 
do pessoal do Orfanato Raio 
de Luz. Cris não consegue tirar 
fotos ruins de Vivi.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Cora diz a Cristina que Fernando 
foi à casa de Xana. Robertão 
beija Érika. Cristina descobre que 
Fernando foi atrás de Vicente.

TERÇA
Maria Isis chora com a descon-
fiança de José Alfredo. Du não 
gosta de ouvir João Lucas Falan-
do de Maria Isis.

QUARTA
Cora rouba cueca de Robertão. 
Xana recebe missão inesperada 
de amiga à beira da morte. 

QUINTA
Danielle garante a José Pe-
dro que não se intimidará com 
a chegada de Amanda. Maria 
Marta revela para Salviano suas 
reais intenções com a volta de 
Amanda.

SEXTA
Elivaldo briga com Tuane na 
frente da juíza. Juju decide vol-
tar para Santa Teresa sem falar 
com Orville.

SÁBADO
A juíza conversa com Victor. Zé 
Alfredo se recusa a revelar o cul-
pado pelo desfalque na empre-
sa. A juíza pergunta a Victor com 
quem ele quer ficar. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Kyra diz a Alexia que teme que 
a atriz se apaixone por Renzo 
novamente.

TERÇA
ia garante a Dionice que contará 
a Tarantino sobre seu marca-
-passo, assim que confiar mais 
no rapaz.

QUARTA
Téo pede a Helena que prepare 
um jantar em família para rece-
ber Luna/Fiona.

QUINTA
Os filhos de Alan zombam da 
atuação de Petra na novela.

SEXTA
Kyra inventa para Renatinha 
que se fingiu de morta porque 
sentiu um pavor repentino de 
se casar.

SÁBADO
Alexia/Josimara consegue des-
pistar Renzo. Kyra teme que Re-
natinha conte para Rafael que 
ela está viva.

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: anel, 
arte, átomo, 
azar, beleza, 
belo, bolor, boné, 
brega, fonte, fora, 
formol, fortaleza, 
frontal, gala, 
gazela, gelo, lazer, 
letra, nato, nela, 
nobreza, óleo, 
orate, relato, 
rena, renal, rezar, 
roleta, treze.

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 Você vai conseguir interagir 
bem com as pessoas. Aposte 
em conversas e chamadas por 
celular para ficar por perto. 
Pense um pouco no que bus-
ca na hora da conquista. Cor: 
menta.

 N A preguiça pode marcar 
bastante o seu dia. A saudade 
também pode aparecer. Cuide 
da saúde, mas fortaleça o con-
tato com as pessoas que são 
queridas. Faça planos a dois. 
Cor: grená.

 N Vai buscar melhorar o vín-
culo com os amigos mais 
próximos. Se alguém ignorar 
o seu contato, não se impor-
te muito. Na conquista, vai 
atrair quem quiser pra perto. 
Cor: nude.

 N Dedique-se aos autocuida-
dos no dia de hoje. Se quiser 
mudar de visual, o momen-
to é esse, aproveite. Procure 
respeitar as diferenças e ceda 
um pouco no relacionamento. 
Cor: amarelo.

 N A Lua realça o seu dese-
jo por ler e estudar. Tire um 
tempo para conversar com 
amigos e familiares, se faça 
presente. Na paquera, pode se 
apaixonar por alguém da sua 
turma. Cor: menta.

 N Faça um esforço extra para 
cuidar da beleza e também 
de você. Mudanças podem 
render ótimos resultados em 
sua vida. Clima super sedu-
tor no romance, se jogue. Cor: 
verde-água.

 N Excelente dia para obter 
novos conhecimentos. Pode 
iniciar um curso de idioma 
ou estudar para concursos. 
Namoro e vida conjugal rece-
bem bons estímulos, hora de 
aproveitar. Cor: ocre.

 N Organize o seu lar hoje. 
Também se dedique a cuidar 
mais da sua saúde e alimenta-
ção, se atente a isso. Será mais 
fácil se envolver com alguém 
que já conhece do trabalho. 
Cor: pink.

 N A Lua proporciona muita di-
versão e leveza neste dia. Seja 
criativa para pensar em ati-
vidades legais com a família. 
Chamadas de vídeo podem 
apimentar uma paquera. Cor: 
terracota.

 N Fique em casa e curta o con-
forto com seu par. Bom mo-
mento para iniciar uma die-
ta ou um tratamento voltado 
para a beleza. Pode gastar um 
dinheiro inesperado hoje. 
Cor: prata.

 N Fortaleça os laços de cari-
nho, amor e amizade hoje. 
Utilize a tecnologia ao seu 
favor e esteja mais perto de 
quem ama. Sinal verde para 
conquistar quem deseja e na-
morar muito. Cor: violeta.

 N Seja bastante carinhosa 
com o par e com família. Só 
tome cuidado para não sufo-
car ninguém com muita aten-
ção. Controle melhor a sua 
possessividade. Evite gastos 
desnecessários. Cor: laranja.

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

‘POWER COUPLE’ REDOBRA 
CUIDADOS NA PANDEMIA

A 
Record estreia hoje, logo após o ‘Domingo Espetacular’, a quinta 
temporada do reality show ‘Power Couple’, agora sob o comando de 
Adriane Galisteu e movimentando 13 casais na disputa.

O formato promete uma série de novidades, premiação que pode 
chegar a R$ 1,5 milhão e focar mais na convivência dos participantes, 
sem, no entanto, abrir mão de provas criativas e competição. Serão dois 
programas ao vivo durante a semana e uma quarta-feira de “pegar fogo”, 
segundo sua direção. Por causa da pandemia, o ‘Power Couple’ não foi 
ao ar em 2020 e sua equipe, então, aproveitou o período para estudar e 
tornar viável a edição 2021.

Mas é importante destacar que o desafio operacional para colocar a 
atração no ar, diretamente das instalações de Itapecerica da Serra, São 
Paulo, envolve outros fatores, como por exemplo, uma preocupação re-
dobrada com protocolo de saúde. O momento exige isso. E uma atenção 
que é voltada para todos: casais participantes e equipe. Além disso, o ‘PC’ 
continua trabalhando com uma equipe de infectologistas, que auxilia 
todo o seu pessoal.

Assim, a ideia é que tudo possa funcionar de uma maneira estruturada, 
como acontece em outros realities da Record, caso de ‘A Fazenda’.

PRIORIDADE
  n Nessa volta à Record, Adriane Galisteu está foca-

da no trabalho como apresentadora. Faz questão de 
colocar o trabalho de condução do ‘Power Couple’ 
como prioridade, mas isso não significa se isolar 
para outras possibilidades. Adriane, como se sabe, 
também é atriz.

  n Sobre Gugu Liberato (1959-2019), que antecedeu 
Galisteu no ‘Power Couple’, na coletiva de quarta-
-feira, ela disse que não tem “nenhuma intenção 
de substituir o Gugu”. Afirmou que ele é insubs-
tituível. “Tenho a intenção de encontrar o meu 
tom, o meu caminho”, declarou a apresentadora 
no evento.

  n O músico Pimpolho, que entra no ‘Power Couple’ 
com a mulher Bibi Paolillo, esteve muito próximo 
de participar da edição de ‘A Fazenda’ vencida por 
Jojo Todynho. Faltou pouco. Mas agora, tudo certo.

  n Legal ver tanto 
Boninho quanto 
Tiago Leifert elo-
giando o trabalho 
em equipe que en-
volveu mais uma 
edição do ‘BBB’. 
Como no futebol 
ou outros espor-
tes coletivos, nin-
guém ganha nada 
sozinho.

  n E o que não faz 
um ‘BBB’ :  Luan 
Santana fez o convi-
te para a campeã Ju-
liette ser a “Morena” 
do seu novo clipe e 
ela aceitou. 

Também chamou 
atenção o fato de o 
cantor afirmar que 
“as portas da Sony 
Music” estão aber-
tas para a nova mi-
lionária. Luan virou 
executivo?

  n Em ‘A Ilha dos Famosos’, comandado por Sabrina 
Sato na Record a partir de julho, além da apresen-
tadora e dos 13 famosos, haverá no reality show a 
misteriosa figura do Guardião. Ele entrará em cena 
somente em momentos inusitados e terá a missão 
de garantir que o tesouro só caia nas mãos de ver-
dadeiros merecedores.

ANTECESSOR

CURIOSIDADE

UM TIME

SURFANDO

O GUARDIÃO

  n Atriz e cantora, Lucy Alves 
está subindo nas platafor-
mas seu mais novo single, 
‘Avisa’...

 n ... Trata-se de uma releitura 
do sucesso de 1999 da banda 
Falamansa.

 n Prosseguem na Record os 
trabalhos para fechamen-
to de elenco da fase José do 
Egito...

 n ... É a última da novela 
‘Gênesis’.

 n O streaming se tornou um 
importante espaço para nos-
so cinema tentar recuperar 
investimentos, por causa dos 
efeitos da pandemia...

 n ... Assim, ‘Depois a Louca 
Sou Eu’ chegou ao Amazon 
Prime...

 n ... O filme, protagonizado 
por Débora Falabella, está 
disponível com versões le-
gendadas e dubladas em in-
glês e espanhol.

 n O SporTV nunca esteve tão 
enfraquecido em matéria de 
futebol.

 n ‘Chiquititas’ e ‘Poliana’, 
produções do SBT, conti-
nuam em destaque no Top 
10 da Netflix. 

O ator Ícaro Silva será um dos 
principais vilões de ‘Cara & 
Coragem’, novela na fila das 
sete da Globo. Uma gran-
de oportunidade para sua 
carreira, sem dúvida. O ar-
tista, que se divide entre o 
teatro musical e a televisão, 
também possui no currículo 
a conquista do ‘Show dos 
Famosos’, em 2017.

A nova série do Viva, já inteiramente gravada, 
‘Crianças que Amamos’, não será feita por crianças, 
mas sim atores e atrizes que começaram cedo na TV. 
Uma homenagem a talentos como, Deborah Secco 
(foto), Selton Mello, Thiago Martins, Elizângela e 
Carla Diaz. O programa estreia dia 3 de junho, a partir 
das 18h.

DIVULGAÇÃO

O novo programa de Phelipe Siani na CNN Brasil estava previsto para en-
trar no ar em abril. Agora, ganhou o “selo” de indefinido. Ninguém mais 
arrisca datas. Esquisito.

ENCANTADO.

baterebate

C’est fini
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