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Iza celebra suas 
origens em novo 
single, ‘Gueto’, 
em que relembra 
sua  infância em 
Olaria e exalta 
trajetória como 
artista pop. P. 4
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E
la começou a carreira 

em 1993, como assis-

tente de palco da apre-

sentadora Angélica e hoje 

coleciona vários trabalhos na 

TV e no teatro. A atriz Juliana 

Silveira, de 41 anos, comemo-

ra seus quase 30 de carreira. 

Esbanjando simpatia, caris-

ma e beleza, a artista contou 

para a gente um pouco mais 

sobre sua carreira e seus pla-

nos para o futuro.

ENTREVISTA JULIANA SILVEIRA

‘Sou muito grata por tudo que 
a Floribella me proporcionou’

D MULHER

BELEZA DA ALMA

“Não seja o de hoje. 
Não suspires por 
ontens... Não queiras 
ser o de amanhã. 
Faze-te sem limites no 
tempo”  
(Cecília Meireles)

DIVULGAÇÃO

 n Como foi fazer uma série 
em formato de podcast?

 L Foi incrível! Quando vejo 
uma novidade no mercado, 
eu sempre fico ansiosa que-
rendo experimentar, apren-
der uma nova forma de fazer 
arte. Você poder se livrar da 
sua imagem em um trabalho 
é libertador no sentido estéti-
co e na pressão que todas nós 
mulheres sentimos em rela-
ção a isso. Mas é um desafio 
também passar a emoção, um 
choro ou um susto sem contar 
com a face, o olhar e as expres-
sões que dizem tanto em cena. 
Acho que foi um desafio nesse 
sentido para toda a equipe, fi-
zemos um bom trabalho! Sou 
muito orgulhosa do nosso re-
sultado e se você ainda não 
ouviu te convido a conhecer 
‘Tudo Vai Ficar’ (#tdvaificar 
...) uma história de quaren-
tena, escrito pela Jaqueline 

Vargas. Está disponível em 
todas as plataformas digitais.

 n Floribella foi um papel 
marcante na sua carreira?

 L Foi uma delícia de nos-
talgia poder reviver a fase 
mais intensa da minha vida 
profissional e poder olhar 
com generosidade para cada 
cena, cada colega de quem 
tenho tanta saudade, cada 

música e como foi lindo ter 
a oportunidade de dar vida 
a uma personagem que acre-
dita na vida, no ser humano 
e no amor. Deixei um pou-
quinho dos valores que eu 
também acredito neste tra-
balho e sentir que ele impac-
tou uma nova geração foi um 
presente inesperado e mui-
to amado. Sou muito grata 
por tudo que a Floribella me 
proporcionou.

 n Como você faz para man-
ter o corpo e a saúde?

 L Acho que com autoconheci-
mento e um pouco de discipli-
na, mas sem exageros. Conhe-
ço meu corpo e sei que comer 
é algo que me dá prazer, então 
eu só faço uma dieta restritiva 
se for uma prescrição médi-
ca ou para emagrecer para al-
gum trabalho. Eu malho três 
vezes por semana com meu 
personal Eduardo Costa, cor-
ro, faço minhas caminhadas e 
procuro ter uma alimentação 
equilibrada. A saúde mental é 
muito importante para mim, 
e tomar um vinho ao lado do 
meu marido é um prazer tam-
bém, assim como gostamos de 
malhar juntos.

 n Como é conciliar a car-
reira com ser mãe?

 L Com a pandemia, estou 
ficando bastante em casa e 
tenho trabalhado daqui mes-
mo. Isso me deixou mais pró-
xima das atividades do meu 
filho Bento. João leva ele na 
escola, e eu vou buscá-lo todos 
os dias. Adoro esse momento 
em que batemos um papo só 
nós dois, ele vai completar 10 
anos e ama conversar. Mar-
co as produções de conteúdo 
para as redes sociais, reuniões 
ou compromissos profissio-
nais sempre antes ou depois 
de buscá-lo na escola.

 n Quais são os próximos 

projetos?

 L Temos duas temporadas 
da série ‘Matches’ para se-
rem gravadas, assim que for 
possível e seguro para todos. 
Quando todos estiverem vaci-
nados e os eventos liberados, 
pretendo produzir um show 
com as músicas de Floribel-
la, que eu acabei de regravar 
para comemorar os 15 anos da 
novela, e a reprise que acabou 
de encerrar na Band e quero 
continuar produzindo meus 
conteúdos no Instagram, Tik-
tok, aprender cada vez mais.

 n Qual recado você daria 
para nossas leitoras?

 L Acho que o mais importante 
em qualquer trajetória profis-
sional é você entender que exis-
te sempre um balanço entre os 
nossos sonhos, aquilo que a 
gente idealizou e o que preci-
sa ser feito. Estude, se dedique, 
trabalhe duro atrás do que você 
deseja conquistar, mas não es-
queça também de manter um 
equilíbrio entre vida profissio-
nal e vida pessoal. Comemore 
suas conquistas ao lado dos 
amigos e dos seus familiares, 
se permita viajar, fazer um es-
porte ou algo que te dê prazer 
também. Saiba acelerar nas ho-
ras que você sabe que é preciso, 
mas saiba descansar também, 
sair um pouco de cena pra se 
conectar com a sua essência 
e a verdade que existe em seu 
coração.

JULIANA SILVEIRA
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E
mpreendedora social, in-
fluenciadora digital, mãe 
de Ysis, de 6 anos, e Dom, 

de apenas 2, Thyane Dantas é 
uma mulher multitarefa. É isso 
que chama a atenção dos mais 
de três milhões de seguidores 
da esposa do cantor Wesley Sa-
fadão no Instagram. Nas redes 
sociais, ela compartilha a roti-
na pessoal e profissional, além 
de paixões, como a moda e o 
cuidado com o corpo.

“Na moda, encontro uma 
forma de me expressar, me 
comunico através disso. Essa 
paixão é desde quando me per-
guntavam qual seria a minha 
profissão. Sempre fui muito 
apaixonada. A moda sempre 
fez parte dos meus sonhos e da 
minha vida. Moda é arte, é ex-
pressão, é comunicação”, conta.

Thyane ainda compartilha 
como planeja seus próprios 
looks. “No dia a dia, gosto de 
looks mais fáceis, básicos, al-
faiatarias, jeans. Para eventos 
especiais, penso no look de 
acordo com a data e o local”, 
explica ela, que combina o 
look com o marido em várias 
oportunidades.

Além do vestuário, Thya-
FOTOS DIVULGAÇÃO

cionamento e a nossa fa-
mília. Graças a Deus, hoje 
não abala mais. Fico me 

perguntando sobre 
a responsabilidade 
das notícias mesmo. 
Qualquer coisa que 
qualquer um fala, as 
pessoas já tomam 
como verdade ab-
soluta e isso é ir-
responsabilidade. 
Sabemos o quan-
to uma notícia 
ruim roda bem 
mais  que uma 
boa, imagina sen-
do mentira. É ab-
surdo”, desabafa.

Na verdade, Th-
yane garante que 
o relacionamen-
to mudou para 
melhor durante 
a pandemia já que 
o cantor consegue 

estar mais tempo 
em casa com a famí-

lia. “O que acontece 
é o oposto de quando 
tinha shows, porque 
ele costumava estar 
em casa dois ou três 
dias por semana. 

Agora, conseguimos planejar 
mais, ter uma rotina de quali-
dade em todos os sentidos”, diz.

PARCERIA

Além de negar qualquer cri-
se, a influenciadora ainda se 
declara ao marido. “Wesley é 
o melhor parceiro que pode-
ria ter. A nossa troca é muito 
bacana, a gente se entende no 
olhar. Então, compartilhar 
com ele os sonhos, a vida, a 
família e os projetos é sempre 
maravilhoso. Escuto a visão 
que ele tem sobre qualquer 
coisa como prioridade em mi-
nha vida”, diz Thyane.

Juntos, eles compartilham, 
inclusive, a gestão do W So-
lidário, projeto que surgiu 
como um guarda-chuva de 
ações solidárias que o casal 
tem ao longo do ano. “Cria-
mos o W Solidário para comu-
nicar, compartilhar, ser essa 
ponte entre pessoas que que-
rem ajudar e pessoas que pre-
cisam de ajuda. Também para 
idealizar ações relevantes 
com impacto social”, afirma. 

ne prioriza o 
cuidado com o 
corpo, mas sem 
exageros. “Na 
semana, procu-
ro ter mais re-
gras na alimen-
tação e faço 
musculação e 
aeróbico em je-
jum todos os dias 
da semana. Assim 
compenso quando 
como algum doce ou 
massa”, conta.

CRISE NO CASAMENTO?

Recentemente, boatos 
sobre uma possível crise 
no casamento de Thya-
ne e Safadão circularam 
na web. Ela desmente 
qualquer rumor e ain-
da questiona a falta 
de responsabilidade 
de quem compartilha 
informações sem con-
sultar os envolvidos.

“Me pergunto de 
onde tiram isso. Po-
diam checar com a 
gente antes de no-
ticiar. Não que isso 
abale o nosso rela-

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, 

sob supervisão de Tábata Uchoa

Thyane Dantas nega crise em casamento com o 
cantor e ainda fala de moda, corpo e projetos sociais

Só love com Safadão
Wesley Safadão e Thyane
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I
za está de volta e or-
gulhosa de suas raí-
zes! A cantora lan-

çou, na última quinta-
-feira, seu mais recente 
single: ‘Gueto’. A canção 
relembra a infância em 
Olaria, no subúrbio do 
Rio, e exalta a trajetó-
ria da artista, que se tor-

nou um dos principais nomes da 
música pop brasileira e da publici-
dade. “’Gueto’ não é sobre ostentação, 

é sobre celebração e ocupação de uma meni-
na preta retinta, da Zona Norte, estampan-

do vários comerciais”, diz.
“’Gueto’ vem para eu não esquecer das minhas origens. 

Quando digo ‘mãe estou na Globo’, não é sobre a Globo, é 
sobre eu estar lá, é sobre uma mulher negra estar lá. É saber para 

onde você está indo e deixar sempre a porta aberta para que as 
pessoas possam ocupar e sentar à mesa com você”, detalha Iza sobre a 

letra composta por ela, Pablo Bispo, Ruxell e Sergio Santos.
A ideia de representar suas origens não está presente somente 

na letra da música, pelo contrário, está também no videoclipe dirigido por 
Felipe Sassi. O registro exalta símbolos do subúrbio carioca, como o sacolé, o banho de 
mangueira e o orelhão azul na rua, além de mostrar a mãe de Iza, dona Isabel, subindo as 

escadarias da Igreja da Penha.
“Queria desenhar esse gueto colorido que existe na minha cabeça. Sou de Olaria e lem-

bro, sim, de um gueto colorido, bem cuidado, onde a gente não tinha medo de andar na 
rua. Um gueto que era de lei fechar a rua no domingo – nem precisava avisar a prefeitura, 
era só passar uma cordinha e não entrava nem caminhão. Queria que as pessoas enxer-
gassem as suas origens e lembrassem de coisas especiais que viveram nos seus bairros 

também”, revela.
Inclusive, a principal lembrança da infância de Iza está estampada no clipe: o hábito 

de pintar a bandeira do Brasil no chão das ruas durante a Copa do Mundo. “Não enten-
dia porque podia pintar o chão naquela época. De repente, estava todo mundo na 
rua pintando as bandeiras mais bonitas... Nossa bandeira é linda e é nossa. Eu quis 

trazer esse sentimento de orgulho. A gente está vivendo um momento difícil, mas a 
gente não pode esquecer que o Brasil é feito pelos brasileiros e 
que nosso país é fod*”, destaca a cantora.

PRÓXIMO ÁLBUM

‘Gueto’ é o primeiro adianto do segundo álbum de estúdio de 

Orgulho do subúrbio 
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REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Iza, que deve ser lançado no próximo semestre. 
A cantora revela que o sucessor de ‘Dona de Mim’ 
(2018) é um álbum que vai passear por vários estilos 
musicais, como o dance hall, o raggae, o R&B e o 

trap, além de ser mais pessoal e maduro.
“Eu fiquei muito tempo comigo mesma em 2020, 

olhando só para minha cara, então, enfrentei muita 
coisa que estava empurrando para debaixo do tapete e, com cer-
teza, vai ser um álbum mais pessoal, um álbum mais maduro. 

Quando a gente começa a falar mais de si, sem medo, significa sinal 
de amadurecimento. São 30 anos, né? Estou amadurecendo”, reflete.

ANCESTRALIDADE

Iza destaca que é a primeira vez que ela fala tanto de si em uma música, 
mas não é a primeira vez que ela mostra a cultura negra na sua discografia. 
Considerada uma das líderes da nova geração pela revista ‘Times’, ela fala 

sobre a importância de abordar sua ancestralidade em seus trabalhos.
“Eu aprendi que não tem como eu falar para onde estou indo se não sei de 

onde eu vim. A gente se perde pelo caminho se não sabe de onde veio. Por isso, é 
muito importante fincar o pé no chão, nas nossas raízes e deixar claro para 
as pessoas que debaixo das nossas tranças tem muita história para contar. 
É muito mais que um estilo. Entendo que nosso cabelo faça sucesso hoje, mas 
ele faz parte do que a gente é, faz parte da nossa sobrevivência”, pondera.

PAPEL SOCIAL

Iza ainda fala do papel social da arte. Para ela, os artistas com mais visibilidade 
deveriam pensar no que podem fazer em prol de suas comunidades para se tor-
narem vetores de mudança. “Assim como a Beyoncé, que fez ‘Black is King’, me 
inspirou e me encorajou a falar de onde eu vim. Isso é mágico, a libertação de se ter 
orgulho de falar quem é, de querer contar para o mundo quem você é. Espero que 
meu trabalho também tenha esse impacto na vida das pessoas”, conta.

“A gente precisa se ver nos lugares. A gente precisa se ver fora daquilo que 
a sociedade enxerga para a gente como estereótipo. Muitos que vieram antes 
trabalharam muito para abrir as portas. Agora, a gente tem de trabalhar para 

arregaçar essa porta e deixar aberta”, completa.

Cria da Zona Norte do 
Rio, Iza recorda época 

em que pintava bandeira 
do Brasil no chão da rua, 
fala de ancestralidade e 

revela inspiração 

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Júlia pede para morar com Ma-
nuela. Lorena exige que Lau-
delino conte sobre sua doença 
para Iná.

TERÇA
Manuela não perdoa Ana e pede 
para ela ir embora. Iná conso-
la Laudelino. Mariano pede 
para Vitória ser a treinadora de 
Cecília.

QUARTA
Ana conta para Alice sobre o 
beijo de Lúcio.

QUINTA
Manuela expulsa Eva de sua 
casa. Marcos pede para a ex-mu-
lher ajudá-lo com as despesas 
de Sofia.

SEXTA
Lourenço vai embora sem ser 
visto. Lorena visita Laudelino 
no hospital. Ana aceita viajar 
com Lúcio.

SÁBADO
Rodrigo não gosta de saber 
que Ana e Lúcio estão em um 
relacionamento.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Alan salva Duca, mas sofre um 
acidente causado por Lobão.

TERÇA
Gael avisa aos alunos sobre 
Alan. Nat lê uma mensagem de 
Alan e deixa sua casa.

QUARTA
Duca humilha Nat e exige que 
ela não se aproxime mais dele. 

Nat volta para Lobão. 

QUINTA
Gael alerta seus alunos para fi-
carem longe de todos os inte-
grantes da Khan.

SEXTA
Cobra não aceita o convite de 
Gael pra voltar para sua aca-
d e m i a .  B i a n c a  p e n s a  e m 
Henrinque.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Sara manda Abraão fazer 
uma difícil escolha. Ismael 
culpa Sara pelo seu destino. 
Abraão encontra o rei. Omar 
revê Leora. No deserto, Agar 
tenta amparar Ismael.  

TERÇA
Massá surpreende Rafiq e 
seus homens. Agar e Ismael 
são surpreendidos por um 
anjo. Abraão sela uma alian-
ça com Abimeleque. Nove 
anos depois, Abraão é sur-
preendido por Deus, que 
pede um sacrifício.  

QUARTA
Leora e Omar se preparam 
para fugir. Abraão disfarça 
diante de Sara. No palá-
cio, Gate fica paralisado ao 
ver Najla. Ao lado do filho, 
Abraão segue para o monte 
onde fará o sacrifício. 

QUINTA
Massá se preocupa com a 
viagem do pai e filho. Prestes 
a cumprir a ordem do Senhor, 
Abraão é agraciado com a 
presença do anjo Gabriel. 
Dez anos se passam e Sara 
se despede de seu filho.

SEXTA
Abraão tenta dar o melhor 
destino para Sara. Agar se sur-
preende ao rever o general 
Bakari. Melancólico, Abraão se 
sente só. Leora e Omar se rea-
proximam do acampamento.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Mili está na sala quando Duda 
chega e pede para conversar 
com ela.

TERÇA
Vivi pede a fantasia mais cara 
e mais bonita da loja. Mili pede 
para Vivi não gastar tanto di-
nheiro com isso.

QUARTA
Tati sai para encontrar Cícero e 
Vivi a segue. Cícero se aproxima 
do local do encontro, mas vê Vivi 
de longe e vai embora.

QUINTA
Samuca aceita, mas vai com 
u m a  m á s c a r a  q u e  t a m p a 
todo seu rosto, para não ser 
reconhecido.

SEXTA
Andreia liga para Junior, Carmen 

atende e a convida para ir até lá. 
Carmen conversa com Andreia, 
que revela nunca ter esquecido 
completamente Junior.

SÁBADO
Vivi volta chorando para o Or-
fanato e conta para Mili que viu 
Tati conversando com seu pai e 
ficou muito mal, pois se lembrou 
de tudo que ele já fez.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Maria Marta e José Pedro não 
aceitam a decisão de José Al-
fredo de empregar João Lucas.

TERÇA
Patrício ensina João Lucas a li-
dar com os diamantes. Maria 
Clara e José Pedro estranham 
quando Amanda diz que Maria 
Marta lhe dará uma joia.

QUARTA
Xana comenta com Juliane e 
Naná que se preocupa com o 
comportamento de Fernando. 
Ismael pede para voltar a morar 
com Lorraine.

QUINTA
Maria Clara vai com Maria Marta 
e Amanda fazer a última prova 
de seu vestido de noiva.

SEXTA
Cora afirma que José Alfredo 
será considerado pai de Cristi-
na mesmo contra sua vontade. 
Ismael conta para José Pedro 
e Maria Clara sobre o paradeiro 
de seus pais.

SÁBADO
Cora afirma que José Alfredo 
será considerado pai de Cristina, 
mesmo que ele não queira ser 
pai de sua sobrinha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Luna fica nervosa ao saber por 
Alejandro que Mário está no 
Brasil.

TERÇA
Kyra confessa a Alan que sentiu 
ciúmes do advogado. Úrsula 
avisa a Vicky que vai provar que 
Luna é uma farsante

QUARTA
Rafael diz a Junior que não 
consegue pedir Renatinha em 
noivado.

QUINTA
Úrsula comprova que Luna usa 
documentos falsos Renatinha 
ouve quando Rafael diz para 
Alexia que ama Kyra.

SEXTA
Emir diz a Helena que é preciso 
esperar Téo acordar da cirurgia 
para avaliar.

SÁBADO
Luna comenta que observou 
Mário de longe e gostou de vê-lo 
empolgado com o trabalho.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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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: afora, 
agora, altar, átrio, 
bafo, bemol, 
elfo, embalar, 
faraó, farpa, fogo, 
gafe, gema, gole, 
lagoa, latir, leal, 
lira, litro, loira, 
lorpa, paralelo, 
pária, polia, 
portal, proa, tarol, 
tráfego, trago, 
trio.

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 Apesar do dia de folga, você 
pode descobrir novas ma-
neiras de encher o seu bolso. 
Torne a sua casa mais aco-
lhedora. O seu charme pode 
atrair pessoas no flerte. Cor: 
carmim.

 N Curta os seus hobbies hoje, 
aproveite bastante o dia. A 
sua dedicação pode gerar 
grandes frutos em sua vida. 
A convivência com a pessoa 
amada fica mais animada nes-
se dia. Cor: ocre.

 N O campo astral promete um 
dia calmo e muito sereno para 
você. Dedique um tempo aos 
seus autocuidados. Um lance 
proibido pode apimentar a 
paquera, mas tenha cuidado. 
Cor: ocre.

 N Inove um pouco e deixe a 
rotina de lado neste dia. Pode 
experimentar um jogo novo 
com os amigos e a família. 
Uma amizade pode evoluir 
para algo mais sério. Cor: 
violeta.

 N O seu lado ambicioso deve 
se destacar bastante. Exce-
lente dia para repensar o vi-
sual e tentar algo diferente 
nos looks. Na paquera, confie 
mais no seu charme e se jo-
gue. Cor: chocolate. 

 N Use e abuse da sua criativi-
dade para se divertir com as 
pessoas queridas e próximas. 
Um programa caseiro vai 
ser o caminho para animar 
a vida a dois do casal. Cor: 
azul-celeste.

 N Dedique um tempo só para 
si, se curta. Bom dia para or-
ganizar e tornar o lar mais 
confortável. A sensualidade 
anima o flerte na paquera, 
aproveite o momento. Cor: 
azul-turquesa. 

 N O momento é ótimo para 
iniciar um romance. Bom as-
tral para fazer algumas novas 
amizades. Pode reforçar o 
contato com pessoas que mo-
ram longe, use a tecnologia. 
Cor: preto.

 N Busque colocar as suas ta-
refas em ordem, mantenha 
a organização. Excelente dia 
para utilizar a sua disposição 
no trabalho. O romance pode 
cair na rotina, inove o relacio-
namento. Cor: preto.

 N Explore a sua comunica-
ção para conquistar alguém 
que deseja. Melhore o conta-
to com a família e faça novas 
amizades, mesmo que seja 
através de telas e redes so-
ciais. Cor: grená.

 N Você vai esbanjar praticida-
de no dia de hoje. Curta um 
dia mais tranquilo e utilize 
a criatividade para animar a 
sua rotina. No amor, marato-
ne uma série com o par. Cor: 
vermelho. 

 N A sua simpatia vai agitar 
bastante a vida pessoal. Há 
boas chances de ampliar os 
seus círculos sociais. Pode 
embarcar em um romance 
gostoso e passageiro. Cor: 
índigo.

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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GALISTEU: ‘GOSTAMOS DE 
VER CIRCO PEGANDO FOGO’

A 
quinta temporada de ‘Power Couple’ estreou em 9 de maio, um domin-
go, e está próxima de completar um mês no ar. Ocupa nos principais 
mercados a vice-liderança de audiência e destaca o acerto da Record 

na escolha de Adriane Galisteu para o lugar que foi tão bem ocupado pelo 
saudoso Gugu Liberato. Em conversa com a coluna, a apresentadora revela 
se já passou a fase do frio na barriga:

“Que nada!!! Sempre tem aquelas borboletas no estômago a cada ao vivo, 
a cada eliminação e a cada prova (risos). E quer saber? Acho importante esse 
friozinho na barriga, é sinal que está indo tudo bem. Até porque se não tivesse 
esse ‘frio’ já ia achar estranho (risos). O ‘Power Couple’ é um programa muito 
dinâmico, na verdade qualquer reality é dinâmico e, com isso, não tem como 
não deixar de sentir esse frio na barriga do início ao fim”. 

Sobre as boas audiências e críticas, Galisteu declara: “Ah! A gente sempre 
espera uma reação, uma repercussão, e que bom que elas estão sendo posi-
tivas, seja no ibope, na internet – que inclusive acompanho tudo de perto, 
seja pelo Twitter, Instagram do programa e nas minhas redes. Claro que nem 
sempre todos os comentários são positivos, mas a gente filtra e seguimos. 
O importante é que estou muito feliz com a repercussão do ‘Power Couple’; 
aliás, não só eu, mas o público de casa também. E que continue assim!!!”.

POLÊMICA
  n Durante as edições do ‘Power Couple’ se consta-

ta que Galisteu também tem se divertido durante 
a condução. Isso dá mais leveza ao reality show? 
“Sim, muito. Seja nos bastidores, nas gravações 
e até no ao vivo. Porque essa é minha função, e a 
função de um programa de entretenimento é levar 
essa diversão com leveza para os telespectadores 
ou pra quem está acompanhando a gente na inter-
net. Claro que também gostamos de ver um pouco 
de polêmica e de um circo pegando fogo (risos), 
mas com uma pitada de leveza, e é essa minha fun-
ção e segredo no comando do programa”.

  n E quais serão os planos profissionais da apre-
sentadora após o ‘Power Couple’? Há uma grande 
torcida para que ela também possa assumir ‘A Fa-
zenda’.  “Costumo dizer que gosto de viver o agora, 
o presente, então meu foco está sendo nesse pro-
jeto, nesse novo desafio que é apresentar o ‘Power 
Couple’, e que estou amando fazer. Os planos para o 
futuro? Vamos deixar acontecer. Esse foi e sempre 
será o meu segredo”.

  n Ícaro Silva só topou fazer ‘Verdades Secretas 2’, da 
Globoplay, porque seu personagem não terá uma 
jornada longa. O ator será liberado com tempo de 
folga para iniciar seu trabalho nas gravações de 
‘Cara & Coragem’, novela na fila das 19h. 

Viverá um dos principais papéis, o de vilão na 
trama.

  n Marcelo Tas conversa na 
terça-feira, no ‘Provoca’, da 
TV Cultura, a partir das 22h, 
com o jornalista e escritor 
Ruy Castro. No bate-papo, te-
mas como a CPI da Covid-19, 
seu vício em álcool, livros e 
biografias não-autorizadas. 
Sobre o vício em álcool: “Eu 
tive que pedir demissão da 
‘Veja’, em 1986, porque a re-
vista era na Marginal, onde 
não tem botequim em volta. 
Eu ficava lá em cima preci-
sando beber desesperado e 
não podia beber no trabalho, 
evidentemente. Então pedi 
demissão e voltei para casa 
para beber”, conta Castro.

  n O ‘Globo Repórter’, nova-
mente com a dupla Glória 
Maria e Sandra Annenberg, 
reservou a edição do pró-
ximo dia 25 para falar de 
‘Preconceito’. Ou mais pre-
cisamente, das pessoas que 
conseguiram superá-lo.

FUTURO

TEM TEMPO

ENTREVISTA

TEMA

  n Cantora e compositora, ex-
-participante do ‘Ídolos’ na 
Record, Giovana Adoracion 
comanda toda sexta, às 20h, 
uma live no seu Instagram, 
o ‘Friday Hour’. Nesse traba-
lho, ela apresenta sempre 
uma programação musical 
diferente.

 nPolliana Aleixo, atriz de 
‘Gênesis’- fase Abraão, ainda 
demora a voltar ao Brasil. A 
jovem atriz deve permanecer 
mais 40 dias no Uruguai gra-
vando uma série para o strea-
ming que terá lançamento 
mundial.

 n ‘DNA Content’ é o nome da 
nova produtora de conteúdo 
da J&F. A plataforma nasceu 
dentro da infraestrutura do 
Canal Rural e oferece soluções 
multiplataformas sob medida 
para clientes de diferentes 
áreas. Vídeos publicitários e 
institucionais, programas de 
TV, documentários, lives e we-
binars, podcasts, peças para 
redes sociais e eventos digitais 
são alguns dos serviços pres-
tados pela empresa.

 nAgora, todas as quartas, a 
partir das 18h, a chef espe-
cializada em culinária vege-
tariana Tati Lund comanda 
o ‘Conversas Para o Planeta’. 
Ao longo de nove episódios, 
com três minutos cada, a sé-
rie vai explorar o universo da 
apresentadora no dia a dia 
e mostrar soluções e alter-
nativas para uma vida mais 
sustentável e consciente.

Felipe Castro e João Fernan-
des serão os filhos de Judá 
(Thiago Rodrigues), em ‘Gê-
nesis’. Todos entrarão em 
cena na fase ‘José do Egito’, 
sétima e última da novela. 

Any Borges, DJ e empresária, ex-participante 

do ‘De Férias com o Ex’, integra a lista das 13 

celebridades que vão disputar o reality show 

‘Ilha Record’. No Instagram dela não faltam 

mensagens do tipo “na torcida desde já”.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 O formato ‘Te Devo Essa! Brasil’, parceria SBT e Discovery, 
movimentando um apresentador e um especialista, mais celebridades, 
também está sendo produzido por uma emissora do México. Informação 
da executiva do Discovery, Monica Pimentel.

LÁ FORA.
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