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Romântica

Estreando nos cinemas, 

atriz Isabella Santoni fala 

do relacionamento com 

namorado e revela como se 

dedica aos seus mais de oito 

milhões de seguidores. P.4
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A
mamos mudar e isso não é novidade 

para ninguém. Quando falamos de 

cabelo, essas transformações são ainda 

mais intensas. Em busca de um tratamento 

que cuide dos fios e nos permita passar por 

todas essas mudanças, a procura por crono-

grama capilar nas redes sociais teve um boom 

de crescimento nos últimos anos. Mas com o 

aumento das pesquisas pelo termo, também 

surgiram as dúvidas. Afinal, o que é essa técnica 

e como você pode colocar ela na sua rotina?

O cronograma capilar é uma rotina orga-

nizada de cuidados para o cabelo, baseada 

em etapas que alternam entre hidratação, nu-

trição e reconstrução. Cada cabelo tem uma 

necessidade e o tratamento será adaptado de 

acordo com isso.

PASSO A PASSO

O primeiro passo é o ‘teste de porosidade’, que 

descobre qual é a real necessidade do cabelo: 

pegue um copo transparente com água, adi-

cione um fio de cabelo e espere cinco minutos.

Cabelos com baixa porosidade vão flutuar, 

o que nos diz que ele precisa de hidratação. Se 

ficou no meio, ele está com uma porosidade 

média, sendo mais indicado um cronograma 

focado em nutrição. Se o fio afundou, então 

foco na reconstrução! A partir daí, você pode 

personalizar seu tratamento, seguindo um 

calendário que intercala as máscaras a cada 

semana.

Para saber mais sobre o teste e entender 

cada resultado acesse Duty Cosméticos nas 

redes sociais.

CABELOS

Aprenda a fazer o 
cronograma capilar

D MULHER

 nNosso corpo enfrenta batalhas diariamen-
te, por isso precisamos ter mais cuidado e um 
dos principais é com a alimentação. Nesta 
época do ano temos mais predisposição 
para as doenças respiratórias, gripes, alergias. 
Pensando nisso, separei algumas dicas de 
sucos da fitoterapeuta Jupira Francisca para 
ajudar a aumentar nossa imunidade.
 
LIMÃO E PRÓPOLIS
O primeiro suco para aumentar a imunidade é um 
shot de vitamina C e antioxidantes. Misture o suco de 
um limão, 20 gotas de própolis e 100ml de água em 
temperatura ambiente.
 
COUVE, GENGIBRE, LIMÃO E LARANJA
No liquidificador, bata 1 colher de chá de gengibre 

SUCOS PARA AUMENTAR A IMUNIDADE

BELEZA DA 

ALMA

“O fraco nunca 
pode perdoar. 
Perdão é um 
atributo dos 
fortes”    
Mahatma Gandhi 

MAKE NATURAL

 n O gloss voltou com tudo 
nas últimas temporadas. Se 
antes a moda era o batom 
matte, com os lábios sequi-
nhos, agora a trend é garantir 
um efeito “molhado” e ilumi-
nado na maquiagem. Com a 
make mais natural em alta, 
o gloss é o produtinho per-
feito para te ajudar a chegar 
nesse resultado. A influencer 
Yasmin Mendler é fã do efeito 
glossy na maquiagem e ex-
plica como realçar esse item 
na make.

 n “Ele dá um efeito natural 
na make, além de trazer a 
sensação de boca hidratada 
e dar aquela aumentada nos 
lábios. É possível encontrar 
várias opções de gloss no 
mercado. Há desde aquele 
incolor, mais prático, quanto 
os coloridos, com glitter e em 
versões diferentonas. Cada 
um tem a sua função e com-
bina com estilos diversos de 
make”, explica Yasmin.

 n Lembrando que devemos 
usar máscaras, meninas! Mas 
uma make bonita vale para 
fazer aquela foto maravilho-
sa e ficar linda em casa.

Gloss voltou 

com tudo

FOTOS DIVULGAÇÃO

ralado, suco de 1 limão, suco de 1 laranja, 150 ml de 
água e de 1 a 2 folhas de couve. 

LARANJA, CENOURA E AGRIÃO
Nem só de couve vive um suco verde. Essa receita 
leva o suco de 3 laranjas, 1 cenoura e 1 xícara de chá de 
folhas e talos de agrião.
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Depois de ser 
mãe, Renata 
Vavolizza se 
reinventa e 

escreve livro 
sobre moda 
sustentável

O 
que pode levar uma mulher a querer se re-

inventar aos 38 anos de idade? No caso da de-

signer e empreendedora Renata Vavolizza, o 

nascimento da pequena Violeta, em 2018, foi fundamental 

nesse processo. Inspirada pela maternidade, ela come-

çou a escrever um livro sobre sustentabilidade na moda e 

projetar sua própria marca depois de 20 anos de atuação 

profissional.
“Para mim, a maternidade representa a inspiração e 

coragem para empreender. Minha filha me ensina todos 

os dias a ser sua mamãe e compreender que a vida é trans-

formação. Com a Violeta nos braços, fui empreender com 

liberdade, amor e humor. Tento levar toda leveza que enca-

rei na maternidade para meu empreendedorismo, fazendo 

um negócio que gere conexão entre as pessoas”, detalha.

Com o livro ‘Design sustentável para a moda: uma 

abordagem sistêmica para a indústria têxtil e de con-

fecção’, ela quer mostrar que é possível diminuir os im-

pactos da indústria da moda no meio ambiente, além 

de estimular inclusão também. “Falar sobre moda e sus-

tentabilidade é algo natural. (O livro) tem relação com 

a contribuição que poderia oferecer através da minha 

trajetória profissional”, diz.

FUTURO

O livro explica como funciona a indústria e o mercado 

de moda, além de apontar alternativas para encontrar o 

equilíbrio por meio da sustentabilidade. “Acredito que a 

sustentabilidade é fundamental para o presente e futuro 

da moda, mas é preciso pessoas que pesquisem em 

profundidade. E minha compreensão sobre sus-

Modelos: Cris Malicheski, uma das mães 

empreendedoras da marca de Renata, 

posa com a filha Nina em praia

Renata Vavolizza com o marido e a filha, 

Violeta, em dois momentos especiais

FOTOS DIVULGAÇÃO

tentabilidade envolve os aspectos econômico, social e ambiental. O aspecto social engloba pessoas, logo a in-clusão também está relacionada a sustentabilidade”, avalia.Renata acredita que o livro tenha como público-alvo qual-quer pessoa que se interesse por sustentabilidade, design, moda, indústria, confecção e temas similares. “Este livro é destinado aos acadêmicos em Design de Moda, que neces-sitam de uma bibliografia. É voltado para o profissional da indústria que deseja ampliar seus conhecimentos técnicos. É para o cidadão e consumidor, que deseja fazer escolhas conscientes ao comprar e utilizar artefatos têxteis”, conta.
TEORIA E PRÁTICA
No processo de pesquisa para o livro, Renata ainda teve a ideia de projetar a sua própria marca de roupas infantis, que foi lançada em plena pandemia e serviu como estudo prático para o próprio livro. “Utilizo a PePeLeTa para prati-car o que estudo. Minha visão particular é que necessitamos reprojetar a indústria, reprojetar as relações de consumo, reprojetar as práticas e os fazeres. Podemos utilizar a es-sência interdisciplinar do design para dialogar com outras áreas do conhecimento”, explica Renata.No dia a dia da produção, ela revela que tem a contri-buição de outras mães empreendedoras. “Quando nos tornamos mães, novas habilidades e capacidades são desen-volvidas e nos transformamos. A minha marca valoriza as mulheres mães, oferecendo oportunidade para retornarem ao mercado de trabalho. Nosso modelo de negócios coloca as mães para trabalharem em casa, traz renda, une a fa-mília, potencializa sonhos, cria redes de apoios”, finaliza.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

Maternidade 
inspira designer
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Prestes a 

lançar filme, 

Isabella 

Santoni fala 

sobre novo 

personagem, 

vibra com 

reprise de 

‘Malhação’ e 

revela como 

se conecta 

com a 

natureza  

Isabella Santoni e Lucas Salles no filme ‘Missão Cupido’

FOTOS MARIANA VIANA/DIVULGAÇÃO

C
onsiderada uma das maiores revelações da telinha nos últi-

mos anos, Isabella Santoni conta os segundos para a estreia 

de seu mais novo desafio, agora nas telonas. Prestes a lançar 

o filme ‘Missão Cupido’, em 10 de junho, véspera do Dia dos Na-

morados, a atriz, de 26 anos, conta como a divertida história da 

personagem Rita e do anjo da guarda Miguel (Lucas Salles) traz 

leveza e diversão em um momento tão difícil. “É uma comedia 

romântica para toda família. Também tem uma linguagem sur-

realista porque os personagens se transformam em quadrinhos, 

o que é inusitado. Tem o anjo da guarda, tem a Morte, tem Deus 

– e ele é bem diferente. É um bom filme para se divertir e aliviar 

o momento pelo qual a gente vive”, garante.

Na história roteirizada e dirigida por Rodrigo Bittencourt, o 

anjo Miguel profetiza que Rita nunca vai se casar ainda quando 

era bebê, mas ela cresce e o anjo recebe ordens de Deus (Rafael 

Infante) para reverter o processo, no entanto, tem pouco tempo 

porque Rita cai nas seduções da Morte (Agatha Moreira).

“O anjo da guarda da Rita é bem atrapalhado e acaba jogando 

uma praga. Por isso, ela fica fechada para o amor, se torna uma 

mulher bem focada no trabalho e não costuma perder tempo 

com romance. Ela não tem muita esperança e romantismo, mas 

isso vai mudando ao longo do filme. Para os tempos que a gente 

vive, traz um sopro de esperança e amor”, conta Isabella.

COINCIDÊNCIA

Para construir suas personagens, a jovem atriz costuma refletir 

sobre as diferenças e semelhanças entre elas. Esse é um processo 

que acaba fazendo a atriz pensar também sobre a sua própria 

vida e encontrar novas perspectivas sobre o mundo. Gravada 

em 2017, quando começava o namoro com o surfista Caio Vaz, a 

história de Rita fez a atriz se tornar mais romântica.

“As personagens fazem você se conhecer melhor como atriz 

porque você tem de olhar para partes suas que você não olha no 

dia a dia... Eu sou muito romântica, mas também amo trabalhar. 

Como a Rita é muito focada no trabalho e esquece do lado pes-

soal, ela me fez olhar para o quanto eu me divido nessas questões. 

Ela surgiu na minha vida no período em que eu estava conhe-

cendo meu namorado atual e me deu me deu mais romantismo 

e esperança”, revela Isabella.

Agatha Moreira e Isabella Santoni 
nos bastidores do longa-metragem
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Thais Belchior e Isabella Santoni numa das cenas do filme

Além do filme ‘Missão Cupido’, a atriz também está na reprise de ‘Malhação – Sonhos’, na Rede Globo, que foi exibida original-mente em 2014 e teve grande repercussão. “Me rever está sendo uma experiência maravilhosa. Agora, consigo ver todos os ca-pítulos e me divertir porque, na época, estava muito focada no trabalho. Também está sendo legal ver o quanto meu trabalho amadureceu, ver o quanto eu era menina e o quanto já achava que era mulher”, conta a atriz, que também vai estrear a série ‘Dom’, na Amazon Prime, em junho.“É a primeira vez que estou vendo a reprise de um trabalho meu, tem a minha estreia no cinema e a minha estreia no strea-ming. É muito legal ver três personagens totalmente diferentes no ar. Eu olho e vejo que elas têm características muito especí-ficas e, como atriz, é um presente. Embora eu tenha atuado em épocas diferentes, poder ver as três no ar vai ser muito bom para o meu trabalho”, afirma.

CONEXÃO IDEAL
Nas telonas e telinhas, o público acompanha as personagens de Isabella, mas, nas redes sociais, os mais de oito milhões de se-guidores veem de perto a rotina e os bastidores do trabalho da artista, que quer inspirar positivamente as pessoas no dia a dia, sobretudo, incentivar o contato com a natureza.“Estamos vivendo um momento no qual o mundo parou e muito do que acontece no planeta tem a ver com essa desconexão com a natureza. Quando estou na natureza, eu sinto que estou mais co-nectada comigo mesma e com o momento presente. Gosto de estar com o pé na terra, em uma cachoeira, na praia. O mar é algo que me alivia muito. Se eu puder influenciar as pessoas a estarem perto da natureza, não tem conexão melhor para gente fazer”, reflete.“Eu também falo muito sobre autocuidado, que vai além das dicas de beleza e look do dia. Tem a ver com você tirar um tempo para ficar tranquilo, seja na natureza, onde me dá alivio, ou outro lugar. É para cada um entender o que faz você se conectar com você mesmo. A minha influência está mais ligada a isso que ao fato de dicas de look do dia. Hoje em dia os conteúdos estão muito voltados só para o consumo, então, esse outro lado é importante”, finaliza.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

‘Gosto de 
estar com o 
pé na terra’
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Iná e Lorena convencem Lau-
delino a ir ao médico. Eva deixa 
Ana e Rodrigo sozinhos em casa. 
Manuela questiona Ana.

TERÇA
Ana diz para Manu que Rodrigo 
foi uma paixão, mas que é parte 
do passado dela.

QUARTA
Rodrigo afirma a Manu que a 
ama e que quer ficar com ela. 
Celina aconselha Lúcio a não se 
envolver demais com Ana.

QUINTA
Manuela se recusa a falar com 
Rodrigo e deixa sua casa. Vitória 
avisa a Marcos que Bárbara pas-
sará as férias de janeiro com ele.

SEXTA
Manuela se recusa a falar com 
Ana, e Iná se penaliza com a si-
tuação das duas irmãs.

SÁBADO
Rodrigo conversa com Júlia so-
bre a separação. Lúcio confessa 
sua tração por Ana. Ana deixa 
um recado para Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Heideguer exige que Nat des-
cubra quando Duca encontrará 
Alan. Nat conversa com Duca.

TERÇA
Cobra se declara para Jade. Pe-
dro se emociona com a gravação 
de Karina para seu clipe. 

QUARTA
Edgard permite que Henrique 

participe de sua aula. Delma 
aprova o novo visual de Marcelo. 

QUINTA
Heideguer impede Lobão de 
ir até o encontro entre Duca e 
Alan. Lobão desconfia de Nat.

SEXTA
Lucrécia se emociona e pede 
que Jade cuide mais de si. Duca 
se prepara para encontrar Alan.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Agar fica transtornada ao sa-
ber da gravidez de Sara. Pa-
lith convence a irmã de tam-
bém embebedar Ló. Massá e 
Adália caem na armadilha de 
Ismael. Sara vai até o quarto 
do rei.

TERÇA
O rei Abimeleque tem um so-
nho. Adália faz um pacto com 
Agar. Agar se espanta com as 
palavras de Ismael. Sara se 
emociona com a decisão do 
rei Abimeleque. Sara entra 
em trabalho de parto.

QUARTA
Najla mostra interesse em 
Gate. Abraão castiga Ismael. 
Isaque é circuncidado. Massá 
e Ismael brigam. Abimele-
que nota a ausência de Najla. 
Sara questiona Ismael.

QUINTA
Sara é firme com Ismael. O 
rei Abimeleque se irrita com 
Omar. Sara manda Abraão 
fazer uma difícil escolha. 
Ismael culpa Sara pelo seu 
destino. Abraão encontra o 
rei. Omar revê Leora.

SEXTA
Massá surpreende Rafiq e 
seus homens. Agar e Ismael 
são surpreendidos. Abraão 
sela uma aliança com Abi-
meleque. Omar implora o 
perdão de Leora. Abraão é 
surpreendido por Deus.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Carol chama a atenção dos me-
ninos por eles terem usado o ce-
lular e a internet para prejudicar 
alguém.

TERÇA
Junior abraça Gabriela e diz que 
está feliz que ela está viva. Mili 
reencontra Miguel nos túneis.

QUARTA
Carol pede para Junior se acal-
mar que a verdade sobre o que 
aconteceu com Gabriela logo 
irá aparecer.

QUINTA
Duda vai ao orfanato e fala com 
Pata sobre Marian. Janu conver-
sa com Bel. Rafa entra no quarto 
pensativo e Mosca o questiona.

SEXTA
Janjão e Tatu debocham de Janu 

por ela ter levado um fora de 
Mosca. Janu tira satisfações 
com Mosca, que, sem enten-
der, diz que não falou nada pra 
ninguém.

SÁBADO
Eduarda e Maria Cecília conver-
sam. Tobias se sente um pouco 
sem jeito com a presença da 
sogra. Maria vai visitar Miguel.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
José Alfredo aprecia a foto do 
Monte Roraima. Antoninho 
agradece a Xana pela festa. 
Maria Ísis vai à casa de seus pais.

TERÇA
José Alfredo se surpreende com 
o pedido que Ismael faz por ter 
devolvido o anel. Maria Marta 
observa o diamante rosa.

QUARTA
Maria Marta enfrenta Danielle e 
José Pedro convence a esposa a 
permanecer na mansão. Maria 
Marta guarda o diamante rosa.

QUINTA
Ismael aborda Vicente, e Fer-
nando desiste de se aproximar 
do cozinheiro. Tuane discute 
com Elivaldo.

SEXTA
José Alfredo ameaça confiscar 
os bens de João Lucas caso ele 
não comece a trabalhar. Cora 
tenta falar com Cristina. Tuane 
se espanta ao ver que um di-
nheiro foi depositado.

SÁBADO
Ísis e João Lucas se beijam. Érika 
consegue gravar a história de 
Lorraine e Ismael. Fernando vê 
Cristina e Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Úrsula finge aceitar o namoro 
de Téo e Luna. Kyra assume sua 
paixão por Alan. Alejandro pen-
sa em procurar emprego.

TERÇA
Zezinho desconfia que Alexia, 
Luna e Kyra estejam esconden-
do algo importante.

QUARTA
Alexia mente para Zezinho e 
diz que o traiu para ele aceitar o 
término do namoro.

QUINTA
Renatinha despista Rafael, para 
dar tempo de Kyra fugir. Marlene 
convence Bruno a deixar Gael 
trabalhar no restaurante.

SEXTA
Alexia ameaça agredir Bel. Ag-
nes escuta Junior contar para 
Bia sobre a carta.

SÁBADO
Zezinho pede informações sobre 
o novo namorado de Alexia. Dio-
nice alerta Isaac sobre Bia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO LOURIVAL RIBEIRO/SBT

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: 
amarga, amolar, 
anel, área, 
elite,erva, galé, 
gaveta, gema, 
geral,grama, 
greve, larva, leite, 
leve,literal, livre, 
mate, mora, 
remo,seita, 
selvagem, severa, 
tarol,tear, temor, 
vagem, vetar, 
viés,vila.

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 Vai sentir saudades dos ami-
gos. Promova um encontro 
virtual com a turma. Ótima 
sintonia na vida a dois. Pode 
esclarecer um problema no 
amor, converse com o par. 
Cor: verde-esmeralda.

 N A Lua realça a sua vaida-
de. Dedique um tempo aos 
cuidados pessoais. Cuide da 
sua saúde. No campo senti-
mental, você vai buscar um 
relacionamento sério. Cor: 
verde-musgo.

 N Vai querer inovar um pou-
co neste domingo. Leia um 
livro ou passe um tempo ao 
ar livre, mesmo em casa. Bom 
momento para conversar na 
relação, esclareça tudo com o 
par. Cor: lilás.

 N A Lua facilita o desapego no 
lar. Descarte aquilo que não 
tem mais utilidade para você 
ou faça doações para quem 
precisa. No romance, reforce 
a confiança com o amor. Cor: 
escarlate.

 N Curta o dia com os familia-
res em casa. Evite passeios. 
Priorize a saúde e aposte em 
contatos virtuais, se necessá-
rio. Grande fase para o com-
panheirismo, fique perto do 
par. Cor: escarlate.

 N Limpe e organize a sua casa 
neste domingo. Isto vai re-
forçar seu bem-estar. Cuide 
da saúde e aparência, faça 
exercícios físicos. Estabilida-
de vai marcar a relação. Cor: 
vermelho.

 N Divirta-se hoje, tomando os 
devidos cuidados. Passe o dia 
com a família. Mas se mora 
longe das pessoas queridas, 
fique em casa e faça telefone-
mas. Muito romantismo para 
o casal. Cor: nude.

 N Promova algumas mudan-
ças em casa. Mude a posição 
dos móveis ou faça uma refor-
ma. O romance pode ser pre-
judicado pela família, conver-
se com ambas as partes. Cor: 
dourado.

 N Vai querer conversar com os 
amigos mais próximos hoje. 
Utilize as redes sociais ou faça 
alguns telefonemas. Ótima 
fase para iniciar um namoro 
ou pedir seu amor em casa-
mento. Cor: grená.

 N A Lua te aconselha a curtir o 
conforto do seu lar. Pode com-
prar algo que está desejando 
há algum tempo. Na conquis-
ta, pode se envolver de forma 
inesperada com um colega. 
Cor: azul-petróleo.

 N Excelente momento para re-
laxar e ficar longe do trabalho. 
Ouça uma boa música e apro-
veite a companhia dos fami-
liares. Terá um dia romântico 
e carinhoso ao lado do par. 
Cor: rosa.

 N Desfrute do sossego do seu 
lar. Reponha as energias e se 
prepare para a semana cheia 
de desafios que vai começar. 
Na vida a dois, relembre os 
momentos felizes e cuide do 
par. Cor: sépia.

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

GLOBO IDENTIFICA LOCAIS 
NO PANTANAL PARA RECEBER 
GRAVAÇÕES DE REMAKE

A
pesar das queimadas e de outros tantos problemas que teimam em 
não abandonar o Pantanal, a informação nos Estúdios Globo, no 
Rio, é que uma equipe da emissora identificou várias locações possí-

veis de receber gravações do remake. Áreas estas que não representariam 
qualquer perigo para o trabalho das equipes de direção, produção, elen-
co, entre outras. Desta forma, existe a possibilidade de os processos da 
novela, que estavam parados, serem reativados e com mais intensidade.

Não chega a ser novidade que um pessoal da casa, incluindo aí o ro-
teirista Bruno Luperi (neto de Benedito Ruy Barbosa), responsável pela 
adaptação, já realizou algumas viagens ao local em busca de inspiração e 
de possíveis pontos para receber o grupo. Isso também deve ter motivado 
a retomada da escalação de elenco e o anúncio de Juliana Paes para viver 
Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Guillen).

No projeto original, o remake de ‘Pantanal’ estrearia no dia 4 de 
outubro na faixa das 21h. No entanto, a pandemia e o aumento das 
queimadas provocaram uma série de mudanças na fila das novelas e 
forçando outras reprises. Locações à parte, resta saber agora quando a 
Globo, de fato, pretende iniciar as gravações deste sucesso do Benedito 
e promover sua estreia.

APRENDIZAGEM
  n Ricardo Blat, recém-saído da novela ‘Gênesis’, 

agora está às voltas com um novo projeto no Rio. 
Com o objetivo de se aprimorar profissionalmente, 
ele criou um estúdio no Shopping Baluarte, zona 
rural de Teresópolis, para desenvolver pesquisas 
de atuação e dramaturgia para seus próximos tra-
balhos. “Estou sempre querendo aprender. Tanto o 
teatro quanto o cinema e a TV têm suas caracterís-
ticas... E me considero um ator ainda em aprendi-
zagem”, diz Blat.

  n Vinicius Wester, que viveu 
o MB em ‘Malhação – Viva a 
Diferença’, também fechou 
para o filme ‘Matadores de 
Aliens’, que será rodado em 
São Paulo e Santa Catarina. 
Vai trabalhar ao lado de Feli-
pe Hintze, Hall Mendes, Thay 
Bergamim e Aline Mineiro. O 
longa terá a direção de Daniel 
Cipriano e José Raue.

  n A comédia romântica ‘Amar Ação’, estrelada por 
Caco Ciocler, Martha Nowil, Clarice Abujamra, 
Rodrigo Frampton, Eric Belhassen, Ana Carolina 
Godoy, Luisa Micheletti, entre outros, estreia ex-
clusivamente nos cinemas brasileiros no dia 10 de 
junho. E chegará às plataformas digitais no dia 30 
do mesmo mês.

  n Rodrigo Lombardi 
encerrou participação 
nas gravações da série 
‘O Anjo de Hamburgo’. 
Mas os fãs só querem 
saber se ele, de algu-
ma maneira, voltará 
em ‘Verdades Secre-
tas 2’. Afinal, o perso-
nagem foi morto por 
Angel (Camila Quei-
roz). Ou será que não?

  n Eduardo Semer-
jian gravou uma par-
ticipação em ‘O Anjo 
de Hamburgo’.   E 
comemorou o reen-
contro com o diretor 
Jayme Monjardim, 
responsável pela sé-
rie. Os dois não tra-
balhavam juntos des-
de ‘Maysa – Quando 
Fala o Coração’, pro-
dução de 2009. 

ELENCO

CINEMA
INSISTÊNCIA

PARTICIPAÇÃO

  n Marcelo Spindola cobrirá a 
Olimpíada para a RedeTV! a 
partir da Ásia. Porém, existe a 
possibilidade de o correspon-
dente ser deslocado para o 
Japão. Assunto em discussão.

 nA atriz, diretora e autora Re-
giana Antonini, que já escreveu 
para o ‘Sai de Baixo’, ‘Zorra To-
tal’ e peças de sucesso, estará 
como atriz no longa ‘Eulália’...

 n ... Fará a mãe da protagonista 
vivida por Nina Frosi, no ar em 
‘Salve-se Quem Puder’...

 n ... Na história, Eulália se en-
volve em uma fraude bancária 
para salvar a vida da mãe, em 
tratamento contra o alcoo-
lismo. Filmagens em julho e 
direção de Igor Moreira.

 n A atriz de musical Ana Clau-
dia Duarte será uma das jura-
das do ‘Canta Comigo Teen’, 
em gravação para o programa 
‘Hora do Faro’.

Em menos de um ano, Ana 
Flávia Cavalcanti estará com 
o seu terceiro trabalho na TV 
e no streaming, incluindo aí a 
temporada final de ‘Amor de 
Mãe’, a série ‘Onde Está Meu 
Coração’ e a nova temporada 
de ‘Sob Pressão’, esta para o 
segundo semestre. Nos se-
riados, ela mostra duas abor-
dagens diferentes sobre a de-
pendência química.

Em ‘Onde Está Meu Coração’, 
vive Inês, uma ex-dependente 
química que ajuda sua melhor 
amiga, Amanda (Letícia Col-
lin) a sair do vício.

Já em ‘Sob Pressão’, faz Dia-
na, viciada em drogas e que 
também sofrerá com a de-
pressão pós-parto.

Juliette Freire continua causando por aí após vencer 

o ‘BBB 21’ na Globo. Foi morar na casa da Anitta, 

virou embaixadora de uma marca de cosméticos... 

Agora, viver a nova Juma de ‘Pantanal’, como 

pedem seus fãs, é um pouco demais, né não?! 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Amanda Françozo, boa apresentadora, deverá integrar o elenco da 
próxima temporada do ‘Bake Off’ no SBT. Trata-se do formato que reúne 
celebridades.

NA MIRA

baterebate

C’est fini
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