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Empoderada

Lançando clipe e 
EP, MC Rebecca 
exalta força da 
mulher e revela 
novos planos 
para mostrar seu 
lado atriz. P.4
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B
andeirinhas, balão, quitutes e fogueira. 

Chegou a hora de aproveitar uma das 

melhores épocas do ano, que é repleta 

de comidinhas deliciosas. Chegaram as festas 

juninas, mais um ano de uma forma diferente 

por causa da pandemia, por isso, separei algu-

mas dicas para aproveitarmos essa festança 

e fazer o fazer nosso próprio “arraiá” em casa 

com dicas especiais da decoradora de eventos 

Marcelle Braga. Confira!

A decoração de festa junina para deixar a 

comemoração muito mais atraente e anima-

da. Vai ter estampas, balão, fitas, cores e flores 

como todo baião deve ter. Ah, e vale lembrar 

que mesmo não dando a festa você pode 

aproveitar o clima para dar um toque rústico à 

sua casa. 

Prepare-se para as dicas e faça sua festa 

junina em casa!

D MULHER

 n Para entrar no clima junino sem sair da 
dieta, a nutricionista Renata Branco ensi-
na uma receita de paçoca fit pra ninguém 
ficar de fora dos quitutes da estação. Além 
disso, a especialista cita alguns benefícios 
do principal componente da paçoca para 
o corpo.

 n “O amendoim é uma leguminosa rica 
em gorduras boas que ajudam a diminuir 
a inflamação no corpo, protege o coração 
contra doenças cardíacas e ainda auxilia 
no funcionamento regular do intestino. 
Além disso, é composto por vitaminas e 
minerais, incluindo vitamina E e vitaminas 
do complexo B. Mas o excesso de ingestão 

desse alimento pode causar problemas. 
Devemos ter moderação ao consumir, 
assim teremos somente os benefícios 
do amendoim. Essa receitinha é práti-
ca e ótima para fazer nessa época de 
festa junina. Fazendo em casa temos 
certeza dos alimentos que colocamos 
na receita, evitando os industriali-
zados que são ricos em sódio, açúcar 
refinado, conservantes e gordura”, diz 
a nutricionista. 

 n INGREDIENTES:

 n  1 e 1/2 xícara de amendoim torrado 
(usar ele bem quente para extrair o 
óleo do amendoim);

 n  1 xícara de açúcar de coco ou masca-
vo ou demerara.

 n Processar o amendoim e o açúcar até ficar 
homogêneo.

 n Fazer cubinhos e pronto!

 n Se quiser fazer farofa para colocar por cima de 
fruta: depois de processar o amendoim com o 
açúcar (não deixar ficar homogêneo) acrescente 
farinha de mandioca torrada, 1/2 xícara.

APRENDA UMA PAÇOCA 
FIT E NUTRITIVA

BELEZA DA ALMA

Se custar a sua paz, então é 
caro demais.

FOTOS ALÊ COELHO

Festa 
junina em 
casa: linda 
e fácil de 
preparar!

GUARDANAPO BANDEIRA  
Parece óbvia, mas essa dica faz toda 
a diferença na hora de decorar um 
ambiente. Muito presente nas festas 
juninas, a dica é abusar desse tipo de 
estampa e não ter medo de misturar 

as cores, afinal esse é o momento de deixar cada 
cantinho da casa cheio de vida. Você pode usar o 
xadrez como estampa para toalhas de mesa, em 
guardanapos com um mini chapéu de palha, almo-
fadas e até mesmo em cortinas. Para fazer o guar-
danapo em formato de bandeirinha basta dobrar ao 
meio, juntar as duas pontas ao meio e depois puxar 
a ponta de cima.

CHAPÉU VIRA JARRO DE FLOR  
Pegue um chapéu de festa junina, 
insira folhas dentro e coloque uma 
plantinha de sua preferência.

SEU PRATO COM UM BOWL VIRA 
UMA PAÇOQUEIRA 
Pegue um bowl que você tem em 
casa, coloque virado de cabeça pra 
baixo e insira um prato em cima.

DÊ COR AOS CHAPÉUS DE PALHA 
PARA COMBINAR COM OS EL-
EMENTOS DE SUA MESA  
Com um spray, você pode incremen-
tar os famosos chapéus de palha 
e sair da cor tradicional para a cor 

que desejar. Pinte com um spray de sua preferên-
cia, espere secar e use na sua mesa.

CHAPÉU PORTA-PAÇOCA 
Compre chapéus em formato 
macro e insira as paçoquinhas 
dentro.

1

2

3

4

5

Festa junina em casa
ANARRIÊ! 
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Estilo que nunca sai de moda
Cantora do Now United, 
Any Gabrielly ensina a 
compor looks baseados 
no animal print para 
‘qualquer situação’

Tendência o ano intei-
ro, as estampas de 
animais não saem do 

guarda-roupa das celebrida-
des. A cantora Any Gabrielly, 
que chama a atenção da web 
sempre que compartilha 
seus looks nas redes sociais, 
sabe disso e destaca a ver-
satilidade do estilo animal 
print para compor as peças 
do seu guarda-roupa.

“Animal print está em todo 
lugar, sapatos, bolsas e, agora, 
migrando também para ma-
quiagem e efeitos em unhas... 
Uma parte muito legal dessa 
tendência é a sua versatilida-
de. Ela pode ser usada em, li-
teralmente, qualquer ocasião, 
dependendo da peça, já que 

Reportagem do estagiário Filipe 

Pavão, sob supervisão de Cadu Bruno
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temos desde biquíni até casa-
cos”, afirma Any.

A cantora do grupo pop 
Now United ainda destaca o 
crescimento do pensamento 
sustentável na confecção das 
peças, promovendo a substi-
tuição de peles de animais por 
elementos sintéticos.

“A sustentabilidade é ex-
tremamente importante em 
qualquer mercado e feliz-
mente a moda está abrindo 
seus olhos para isso. Espero 
que as pessoas comecem a fa-
zer escolhas sustentáveis na 
hora de comprar seus looks”, 
diz a artista.

PARA NÃO ERRAR

Any conta que não curte a 

monotonia. Gosta de com-
por looks diferentes e esco-
lher roupas que reflitam di-
retamente o seu humor. As 
peças no estilo animal print, 
claro, estão sempre presen-
tes, como a artista mostra 
nas redes sociais.

“Na hora de compor o look 
com animal print, é interes-
sante ficar atento às outras 
peças que compõem o look e 
tentar sempre fazer uma com-
posição de cores legal, além de 
se sentir à vontade para ino-
var como quiser”, explica Any, 
que ainda dá dicas de como 
combinar com acessórios.

“Animal print é bem vasto, 
existem muitas opções, mas 
eu sempre aposto em acessó-

rios de ouro e prata, principal-
mente as correntes”, detalha.

INFLUÊNCIA 

Aos 18 anos, Any Gabrielly faz 
sucesso não só na música, mas 
também no universo da moda. 
Ela conta que sempre se inte-
ressou pelo tema, mas que seu 
olhar ficou mais apurado quan-
do começou a viajar o mundo 
com a big band Now United, 
que reúne jovens de 18 países.

“Meu interesse por moda 
sempre esteve presente, mas 
foi se aflorando durante os 
anos, principalmente depois 
que tive a oportunidade de 
viajar o mundo e ter conta-
to com milhares de eventos e 
estilos diferentes. Nunca vou 

me esquecer do meu primei-
ro Fashion Week, em São 
Paulo, no desfile da Cavale-
ra. Me lembro de ter ficado 
hipnotizada”, relembra.

Com mais de seis milhões 
de seguidores nas redes, ela 
comenta sobre ser inspira-
ção para outras meninas. “É 
uma responsabilidade gran-
de, mas, ao mesmo tempo, é 
uma benção porque eu sem-
pre quis mudar a vida das 
pessoas de uma forma posi-
tiva. Saber que já tem muita 
gente que se inspira no que 
eu faço, é muito gratifican-
te”, diz.

Meu interesse 

por moda sempre 

esteve presente, 

mas foi se 

aflorando durante 

os anos”

ANY GABRIELLY,

Cantora
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 ‘O funk 

mudou a 

minha vida’

A 
pluralidade do ser humano é o que nos 
torna únicos. Afinal, ninguém é “uma coi-
sa só”. E, para mostrar seus vários outros 

lados, MC Rebecca escolheu o mês de junho para 
lançar o EP ‘Outro Lado’, no qual, além de cantar, 
atua e participa da direção criativa. Na última 
quinta-feira (17), foi lançado o clipe do single 
‘Beijo Bye e Bye’, contando a terceira parte de 
uma história que, no final, vai virar um curta-me-
tragem – ideia elaborada pela própria funkeira. 

“Tive a ideia de fazer as quatro músicas do 
projeto ‘conversando’. Falei pro meu diretor e 
cheguei à conclusão de que o melhor momento 
para lançar seria agora, mês do meu aniversário, 
como uma maneira de presentear os fãs. Preci-
sava de algo inovador e foi daí que surgiu a ideia 
do curta-metragem”, explica Rebecca.

‘Beijo e Bye Bye’ é a terceira de quatro partes do 
curta. Na continuação da história, Rebecca, dona 
de uma casa noturna no clipe, seleciona gogoboys 
para trabalhar na sua boate. A personagem traz 
ainda mais empoderamento na letra da canção 
que retrata uma mulher decidida e independente 
- tanto em suas exigências quanto em relaciona-
mentos. Além da música lançada nesta semana, 
o projeto já conta com ‘Pussy Gang’, uma parceria 
com Hyperanhas, ‘Bala’ e, no dia 27, haverá o lan-
çamento da última parte da história, com o clipe 
de ‘Só Faço o Que Eu Quero’. À frente na direção 
criativa, Rebecca também inova ao unir o funk ao 
pop, trap e rap e buscar em filmes e séries referên-
cias para a construção da trama. 

“Queria contar a história de uma mulher que 
conseguiu dar a volta por cima. O lado da moci-
nha x vilã. Mostrar o empoderamento mesmo 
em uma profissão muitas vezes marginalizada. 
Geralmente nós vemos as mulheres como stri-
ppers, violentadas, sofrendo abusos, e eu quis 
inverter os papéis. Na história, são as mulheres 
quem contratam os gogoboys, elas são as donas 
da boate”, conta a funkeira, que relembra quais 
produções assistiu para construir a narrativa. 
“Tive inspirações nos filmes ‘Doce Vingança’ e 
‘Kill Bill’ e na série ‘Sky Rojo’, da Netflix”.

MUSA DO ONLYFANS
Como estratégia de marketing para esse projeto, 
Rebecca se aventurou no OnlyFans, plataforma de 
assinatura de conteúdo popularmente conhecida 
pelos perfis para maiores de 18 anos. Lá, a cantora 
disponibilizou fotos e vídeos que o fãs não irão 
encontrar em nenhum outro lugar. “Trouxe essa 
ideia de lançar um perfil lá para ter conteúdos 
exclusivos sobre o EP e que eu não divulguei nas 
redes sociais. Quis trazer essa novidade para os 
meus fãs. E vários já assinaram. Está uma loucu-
ra”, comemora. 

O OUTRO LADO
Desde que começou a carreira, há três anos, Re-
becca mostrou a que veio. Com suas letras explí-
citas e falando abertamente sobre sexo, a fun-
keira mostrou toda força e empoderamento que 

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@odia.com.br 

Cantora fala da trajetória, 
critica preconceito e diz que 
a música traz esperança para 
jovens de comunidades 
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FOTOS DIVULGAÇÃO/ LUAN GADELHA

uma mulher pode levar a outras quando se tem 
coragem de dizer o que pensa. Logo de cara, 
a cantora explodiu com ‘Cai de Boca’, ‘Ao som 
do 150’, ‘Sento com Talento’ e ‘Tô Preocupada 
(Calma, Amiga)’. Mas, qual seria o outro lado de 
Rebecca, o que quase ninguém conhece?.

“Todo mundo quer conhecer esse meu outro 
lado. É muito bom quando a gente tem vários 
lados. E eu fico muito feliz de mostrar esse meu 
lado mais sensível. Eu choro o tempo inteiro, 
sou muito carinhosa, gosto de presentear quem 
eu amo. Tenho todas as pessoas que trabalham 
comigo como amigas. Gosto muito de me entre-
gar para as pessoas”, conta. 

Profissionalmente, o que a cantora traz de 
diferente nesse trabalho é seu lado atriz, até 
então pouco explorado por ela, mas isso irá du-
rar pouco...

“Sempre foi uma vontade que eu tinha, sendo 
que nunca tive oportunidade de poder fazer um 
curso de teatro. Tudo surgiu através da Cleo, 
que me convidou para ser protagonista da série 
‘Onde esta mariana?’. Pude fazer a preparação 
e me apaixonei. Depois disso surgiram vários 
outros convites. Recentemente eu fiz um teste 
para um filme, que ainda não posso dizer qual, 
mas eu passei. Então, o que posso adiantar é que 
vai vir muita coisa boa por aí”, adianta a cantora, 
que agora também pode ser chamada de atriz. 
“É muito bom você se arrisca, rompe barreiras. 
Quando eu comecei com funk, as pessoas acha-
vam que eu não posso cantar outras coisas. É 
muito bom sair da zona de conforto, explorar 
esse outro lado”.

BOMBANDO NAS REDES

Acumulando quase 4 milhões de seguidores 
somente no Instagram, e 1,5 milhão de ouvin-
tes mensais nas plataformas digitais, a cantora 
celebra o sucesso fruto da sua caminhada no 
funk. Mas, para além de uma conquista pessoal, 
Rebecca diz que cada vitória conta.

“É incrível como o funk mudou a minha 
vida. O que o gênero me proporcionou. Hoje 
eu inspiro outras meninas a cantarem, serem 
independentes, fazerem o que elas gostam. E 
eu pude trazer isso através do funk. Graças a 
ele, também pude dar emprego a pessoas que 
trabalham comigo. É muito triste que ainda 
exista o preconceito com o ritmo. Eu não sei 
o que tenho que fazer para acabar com isso, 
mas seja o que for, eu faço. Seja através das 
músicas, das redes sociais, da inspiração. As 
pessoas precisam ver que o funk traz espe-
ranças a crianças e adolescentes que vivem 
em comunidades, que sonham em trabalhar 
com isso. Fico muito feliz quando alguém 
do funk chega em algum lugar que ninguém 
espera, como a MC Dricka essa semana na 
Times Square. A gente se une e fica feliz com 
a conquista do outro. São pretos no poder e 
isso já é uma vitória”, celebra Rebecca, que 
manda um recado: “E para as pessoas que 
acham que o funk não leva a lugar nenhum, a 
gente mostra na prática. É no trabalho que a 
gente cala a boca dessas pessoas”.



6   D MULHER DOMINGO, 20.6.2021  I  O DIA

NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Rodrigo e Nanda vão ao colégio 
de Francisco para dar a notícia 
sobre a morte de Lui.

TERÇA
Alice se desentende com Cícero 
por causa de Renato. Laude-
lino reclama da sessão com o 
terapeuta.

QUARTA
Nanda e Francisco estranham a 
frieza com que são tratados na 
casa do avô dele. Júlia não gosta 
de ser contrariada pelo pai.

QUINTA
Rodrigo pede para Manuela an-
tecipar sua viagem para que ela 
possa ir a uma homenagem para 
as mães na escola de Júlia.

SEXTA
Manuela fica incomodada com 
Ana e se apressa para ir embora. 
Lourenço se encanta com Tiago.

SÁBADO
Laudelino vai embora da casa de 
Iná ao saber que ela marcou um 
jantar com Álvaro. Dora reclama 
de Marcos para Celina.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Pedro fica arrasado com o fla-
grante do beijo de seu pai em 
Roberta.

TERÇA
Gael e Lobão lutam, e Dandara e 
Bianca se desesperam.

QUARTA
João sugere que Pedro conte a 
verdade para Karina, antes de 

falar sobre o caso entre Roberta 
e Marcelo para Delma.

QUINTA
Tainá e Duca tentam se explicar 
para Bianca. Marcelo termina o 
romance com Roberta.

SEXTA
Pedro cobra uma atitude de 
Marcelo em relação a seu ro-
mance com Roberta.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Omar se emociona com a no-
tícia dada pelo rei. Abraão se 
irrita e enfrenta Efrom. Leora 
e Omar se entendem com o 
rei. Fariuza discute com Be-
tuel. 15 anos depois, Abraão 
reúne os filhos.

TERÇA
Uriala dá à luz. Abraão reen-
contra Ismael. Quetura dá 
uma notícia triste sobre 
Abraão. Um ano depois, 
Rebeca está grávida. Ela se 
emociona ao ouvir a voz de 
Deus.

QUARTA
Labão flagra Betuel dando 
em cima de Salma. Abimele-
que recebe Ismael em seu pa-
lácio. Rebeca entra em traba-
lho de parto. Betuel discute 
com Labão. Ismael convida 
Michal para um desafio. Re-
beca dá à luz Jacó e Esaú.

QUINTA
Isaque levanta Esaú e diz que 
ele é o primogênito. Os be-
bês Jacó e Esaú brigam. Doze 
anos depois, Isaque mostra 
sua preferência por Esaú, já 
Rebeca demonstra amar 
mais Jacó.

SEXTA
Labão castiga Lia. Jacó se 
decepciona com Isaque. Esaú 
ameaça Jacó. Lia fica mexi-
da com as palavras de Amir. 
Esaú ignora Rebeca.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Gabi leva Mili para sua casa. Car-
men se assusta com a presen-
ça da menina. Andreia, Junior e 
Diego jantam no Café Boutique.

TERÇA
Cris e Vivi perguntam para Bia 
qual o presente que ela ganhou 
de Juca.

QUARTA
Juca leva Bia, Pata e Mosca até 
uma pista de skate. Mosca ensi-
na Pata a andar de skate.

QUINTA
Neco vai até a casa de Helena 
e diz para Lúcia que chegou o 
momento de fugirem. Lúcia sai 
disfarçada.

SEXTA
Pata cai nos braços de Duda, que 
interpreta Romeo. Duda impro-

visa uma fala e todos aplau-
dem os dois. Marian fica irritada. 
Duda diz que gosta de Pata de 
verdade.

SÁBADO
O advogado que Carmen con-
tratou leva a falsa carta que se 
diz escrita por José Ricardo para 
Gabriela. A carta diz que Marian 
é sua filha. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Maria Marta e José Alfredo fa-
zem um pacto. Cristina e Xana 
elogiam o trabalho de Tuane. 
Danielle discute com José Pedro.

TERÇA
Maria Clara se desespera ao ver 
as imagens do noivo. José Al-
fredo fala com Cláudio e decide 
procurar Enrico.

QUARTA
José Alfredo chora na frente de 
Maria Clara. Maurílio chega para 
a festa. José Alfredo não deixa 
Maria Marta anunciar o cance-
lamento do casamento.

QUINTA
Xana convence Naná a não vol-
tar para casa. Cora implica com 
Elivaldo. Maurílio surpreende 
Maria Marta com um beijo.

SEXTA
Cora avisa a Fernando que sua 
sobrinha brigou com Vicente. 
Enrico liga do aeroporto para 
Beatriz e Cláudio se irrita.

SÁBADO
Maria Marta e José Alfredo ques-
tionam a gravidez de Du. Cristina 
exige que José Alfredo faça o 
exame de DNA. Cora prepara 
uma comemoração.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Nanico deixa Kyra desolada, ao 
dizer que ela será a primeira a 
deixar São Paulo. Júlia desconfia 
de Rafael.

TERÇA
Luna mente e diz a Téo que se 
aproximou do rapaz por interes-
se e que nunca o amou.

QUARTA
Ermelinda implica com Nanico, e 
Zezinho tenta amenizar o clima 
tenso.

QUINTA
Luna fica sensibilizada com a 
música de Alejandro e confessa 
a Alexia que está confusa com 
seus sentimentos.

SEXTA
Helena fica intrigada e questio-
na como a moça salva por Téo 
descobriu o endereço da casa.

SÁBADO
Zezinho resgata Alexia. Bia des-
maia ao ver a irmã. Kyra impede 
que Isaac entre no vestiário.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO



O DIA I DOMINGO, 20.6.2021 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: 
adorno, amparo, 
armador, camada, 
camarote, capa, 
caro, clamor, 
codorna, corte, 
dama, dote, 
lâmpada, láparo, 
modo, morno, 
napa, normal, 
plano, ramo, 
tapa, toada, toca, 
tocador, trova, 
trovador, vetado, 
veto, vetor,voador.

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 indica disposição de 
sobra para você. O seu inte-
resse por assuntos místicos 
vai crescer bastante. A atra-
ção física terá papel impor-
tante na hora da conquista. 
Cor: salmão.

 N Assuntos de saúde podem 
ter uma relevância maior em 
sua vida. Evite implicar com 
a família, fique mais em paz. 
Um lance recente pode se fir-
mar e virar algo sério. Cor: 
pérola.

 N Fortaleça mais os seus con-
tatos profissionais. Também 
dê um geral em casa e, se so-
brar disposição, faça exercí-
cios físicos, sais do sedenta-
rismo. Se dedique mais ao ro-
mance. Cor: branco.

 N Assuntos do passado podem 
movimentar o seu dia, tenha 
atenção. Inove para reunir a 
sua família, mesmo que vir-
tualmente. O seu carisma 
vai estar muito em alta. Cor: 
branco.

 N Esclareça alguns problemas 
no dia de hoje. Pode receber 
boas novas sobre a saúde de 
um familiar. A vida sexual 
pode esquentar com o par, 
aproveite o momento. Cor: 
escarlate.

 N Boas notícias relacionadas 
a dinheiro podem pintar em 
sua vida. Os astros reforçam 
o seu lado sociável. Na vida 
a dois, use seu charme para 
fortalecer a relação. Cor: 
abóbora.

 N O esforço no serviço pode 
render bons ganhos. Melho-
re a alimentação e encare 
isso como um investimento a 
longo prazo. A paquera anda 
meio sem graça para você. 
Cor: nude.

 N Você vai ter muita disposi-
ção para se divertir. Pode se 
dar muito bem na conquista. 
Os relacionamentos vão ficar 
em evidência, seja com ami-
gos ou familiares, aproveite. 
Cor: preto.

 N Diminua um pouco o seu rit-
mo, vá mais devagar. Se iso-
le e faça alguns ajustes para 
poder cuidar da sua saúde. 
No amor, curta mais a com-
panhia do seu companheiro. 
Cor: cinza.

 N Ajude alguém que está pas-
sando por uma fase ruim. 
Converse com amigos por 
chamadas de vídeo. Quem 
tá solteira pode conhecer 
alguém interessante. Cor: 
azul-petróleo.

 N A sua ambição vai falar 
mais alto nesse momento. 
Agarre as oportunidades na 
vida profissional. Não apon-
te demais os erros do parcei-
ro, pode gerar conflitos. Cor: 
azul-turquesa.

 N A Lua reforça o seu otimis-
mo. A criatividade vai te au-
xiliar a espantar o cansaço 
da rotina. Demonstrações de 
carinho fortalecem a relação 
amorosa, mostre mais. Cor: 
violeta.

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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‘NOVA ERA’ COM FAUSTÃO NA 
BAND E HUCK AOS DOMINGOS

O
s bastidores da nossa televisão nunca estiveram tão agitados, prin-
cipalmente nesses últimos dias. A Globo decidiu antecipar a saída 
de Fausto Silva, e Luciano Huck confirmou que vai comandar um 

novo projeto da emissora nos fins de semana. Portanto, haverá, muito em 
breve, uma nova configuração da TV aos domingos, que vai mexer com o 
público e mercado em geral.

Rodrigo Faro, apresentador da Record, que também comanda um pro-
grama em um dos dias e horários mais disputados da televisão brasileira, 
conversou com a coluna sobre essas movimentações.

De acordo com Faro, “essas chegadas (Faustão na Band e Huck aos do-
mingos) vão representar uma nova era na televisão e quem ganha com 
isso é o telespectador. Vejo com muito bons olhos e isso aumenta a res-
ponsabilidade da gente. Vai ser muito especial eu estar no meio de todos 
esses grandes comunicadores”.

CONCORRÊNCIA
  n E o que poderá fazer a diferença para seduzir 

a audiência diante de tantos bons programas 
aos domingos? “Eu acho que todo mundo vai ter 
que trazer novidades. Todos os comunicadores 
já são conhecidos, com a sua história e seu jeito 
de apresentar, mas o que vai fazer a diferença é 
a inovação. Eu vejo o final da era de histórias de 
superação”, diz Faro.

  n “Agora a gente tem que encontrar o que o espec-
tador quer assistir, se são games, histórias curiosas, 
realities... Vai ser uma fase de grande experimento 
para todo mundo. E já estamos fazendo isso há al-
gum tempo no ‘Hora do Faro’”, comenta Rodrigo 
Faro. “Acho que a saída será uma mescla do que já 
funcionou com novas propostas multiplataforma, 
com maior interação e outras telas, não só a da te-
levisão”, aposta.

  n Ainda segundo Rodrigo Faro, a figura do apresen-
tador vai ser mais exigida, sim, “mas o conteúdo vai 
ser muito importante”. “No domingo, acredito que o 
conteúdo se sobressai ao comunicador. Quem con-
seguir fazer o espectador se ver na tela da televisão, 
combinando informação, entretenimento, emoção, 
curiosidade, vai se dar melhor nessa fase. Estou 
aprendendo, crescendo e tentando fazer o melhor 
para tentar encontrar o que o telespectador quer 
ver nesse novo momento”.

  n O apresentador também não 
tem dúvidas sobre a colabora-
ção dos formatos nesse novo mo-
mento da TV. “É só ver o sucesso 
do ‘Canta Comigo’, um reality de 
música que está indo muito bem. 
Acho que vai ter de tudo, games, 
musicais, reality. Isso é bom para 
fortalecer ainda mais o veículo, 
para que a TV consiga se perpe-
tuar por muitos e muitos anos”.

  n “É muito importante a gente 
continuar mantendo o interesse 
da população em ligar a TV aberta 
no domingo à tarde”, diz o apre-
sentador. “Ao mesmo tempo em 
que há uma disputa por audiên-
cia, existe esse objetivo comum 
entre todos, de que a televisão con-
tinue sendo um veículo que reúna 
a família na frente dela, apesar da 
quantidade de alternativas”.

DE OLHO NO PÚBLICO

CONTEÚDO

FORMATOS E CONCLUI

  n Guilherme Gonzalez gra-
vou uma participação em 
‘Detetives do Prédio Azul’, 
ainda sem data de exibição. 
Já como autor, Gonzalez, até 
o final do mês estreia um es-
petáculo online em home-
nagem a Tônia Carrero, com 
Lana Rhodes no elenco.

 n Nanda Costa também deu 
uma alugada na programa-
ção da Globo. Fez ‘Amor de 
Mãe’, integra a equipe de ‘Im-
pério’ e logo estará na reprise 
de ‘Pega Pega’.

 n O SBT grava atualmente 
uma edição do ‘Bake Off’ 
com anônimos. Mas, ime-
diatamente após, fará uma 
nova edição do ‘Bake’ reunin-
do celebridades.

 n Sophia Valverde tem con-
versado frequentemente 
com a direção do SBT. É mais 
um indicativo que, em algum 
momento, o projeto ‘Poliana 
Moça’ vai sair do papel.

 n E m  co n v e r s a  co m  Fá -
bio Porchat no Instagram, 
Jojo Todynho contou que 
durante a “febre” das lives, 
só ele a convidou para um 
bate-papo...

 n ... Mas, após vencer ‘A Fa-
zenda’, não parou mais de 
receber convites. E só aten-
deu o Porchat. 

Foram encerradas em São 
Paulo as gravações da segun-
da temporada da série ‘Se-
gunda Chamada’, produção 
da Globo e O2 Filmes. Moacyr 
Franco e Ângelo Antonio são 
algumas novidades do elen-
co, liderado por Débora Bloch 
e Paulo Gorgulho. Deve ser 
lançada em 2022.

Amanhã, às 18h no Multishow, Didi Wagner abre a nova temporada do programa 
‘Lugar Incomum’. Ao lado de Tiago Abravanel, ela vai circular pela Toy Show, maior 
loja geek da América Latina. Gloria Groove também será uma das atrações do 
programa. Ao longo de 8 episódios, Didi irá desbravar São Paulo, sua terra natal, 
mostrando diferentes opções de entretenimento, cultura e lazer.

DIVULGAÇÃO

O ‘No Limite’, comandado por André Marques, já é con-
siderado um dos maiores sucessos do ano na grade da TV Globo. Isso porque 
é visto por 45 milhões de pessoas por semana e gera enorme engajamento 
nas redes sociais, mesmo sem PPV. Já se garantiu na programação 2022.

LEVANTAMENTO.

baterebate
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