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as pessoas. Quero funcionar para o asfalto e 

também para a favela, a minha raiz me faz 

entender e ter um olhar especial para as co-

munidades, que venho integrando a projetos 

parceiros. Tenho o DNA do prefeito e para tra-

balhar com o Eduardo Paes tem que ter pique 

24 horas. Somos ativos e interativos. Escutar e 

agir para entregar da melhor maneira. Eu amo 

o que faço e me dedico de corpo e alma.

Quais são seus planos para o futuro? 
Você se considera um mulherão?
O futuro é agora! Eu não vim ao mundo à toa, 

eu vim para marcar presença, se isso é ser 

considerada um mulherão, então eu sou. Sou 

corajosa, independente, cheia de energia e 

empoderada.

O que falta para as mulheres ocuparem 
mais espaços no mercado de trabalho e 
na política?
O mercado avançou em relação à mulher, mes-

mo sabendo da nossa alta capacidade de fazer e 

resolver várias coisas ao mesmo tempo. Vai além 

da qualificação, tem a sensibilidade e intuição, 

temos muito a oferecer. Devemos seguir inves-

tindo na nossa autoestima e capacitação. Eu 

trabalho em um meio que é majoritariamente 

masculino e não deixo que isso me oprima. Acho 

que as mulheres devem se unir ainda mais e 

acreditar no seu potencial. Fico feliz de ver que o 

mundo está se movimentando para isso.

Qual recado você deixaria para nossas 
leitoras? Existe receita para o sucesso?
A receita e o recado é seguir em frente e se en-

xergar no futuro que você almeja. Nós temos 

que estar preparadas para abraçar o nosso 

momento quando ele chegar. A vida é feita de 

escolhas e cada um é responsável pelas suas. 

As minhas me trouxeram até aqui. 

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

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

E
la é carioca, tem 56 anos e foi criada no 

Morro dos Cabritos, em Copacabana. Sua 

mãe era líder comunitária na favela onde 

moravam. Cresceu apaixonada pelo samba e 

pelo carnaval, desfilando pela escola de samba 

Unidos da Villa Rica, com sede no Morro do Ta-

bajaras. Em uma época em que o preconceito no 

esporte era ainda maior, foi jogadora de futebol 

de praia feminino pelo Flamengo, onde seguiu 

carreira até os 30 anos. Aos 48, se formou em as-

sistência social por acreditar que nunca é tarde 

para seguir os sonhos. Hoje Ana Ribeiro é a pri-

meira mulher a chefiar a Subprefeitura da Zona 

Sul do Rio. Vamos conhecer um pouco mais so-

bre essa mulher de pura garra e determinação?

Conta um pouco sobre a sua trajetória?
Sou carioca, sempre tive muita energia e sou 

muito detalhista, observadora. Fui jogadora 

de futebol em uma época que não era comum 

e o esporte me empoderou muito. Comecei há 

30 anos na política seguindo os passos da mi-

nha mãe, que era líder comunitária. Dona Mar-

li, minha mãe, é um grande exemplo de poder 

feminino para mim. Tenho um perfil agrega-

dor, gosto de unir as pessoas e de ajudar. Isso é 

diário e faz parte da minha vida dentro e fora 

de casa.

Você foi criada em uma comunidade e 
entrou na política. Como está sendo essa 
experiência para você?
Intensa. Mesmo com toda experiência de 

vida e de bastidores na política, aprendo com 

ENTREVISTA

Ana Ribeiro: da favela 
para a política

Aos 56 anos, ela é a primeira 
mulher a comandar a 
Subprefeitura da Zona Sul

D MULHER

DIVULGAÇÃO
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Penteados e maquiagens para noivas
A beauty artist Paula Santana dá dicas preciosas para arrasar na hora de escolher o cabelo e a make 

A 
pandemia da covid-19 
ainda não permite a 
realização de grandes 

eventos e aglomerações, mas 
muitos noivos mantêm o tão 
aguardado casamento na 
agenda, com cerimônias inti-
mistas, celebrações em casa e 
reuniões virtuais com os ami-
gos e familiares. Não importa 
como seja o momento, seja 
com poucos ou nenhum con-
vidado, a noiva sempre que 
estar deslumbrante no dia do 
tão sonhado “sim”. Por isso, a 
escolha do penteado e da ma-
quiagem é tão importante.

São muitas as opções de 
penteado para as mulheres 
que vão subir ao altar, como 
coque, trança e meio solto. A 
beauty artist Paula Santana 
explica que a escolha deve le-
var em consideração o com-
primento do cabelo e a per-
sonalidade da noiva, além do 
estilo da comemoração, se é 
mais clássica ou despojada. 
Confira as vantagens de cada 
opção:
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Beauty artist 

Paula Santana

Coque - É um dos penteados mais 
requisitados pela praticidade e ele-
gância. Combina com todos os tipos 
de cabelo. Além de deixar o rosto da 
noiva mais em evidência, possibili-
ta que ela curta mais a festa, sem se 
preocupar com o visual. Para ficar 
ainda mais glamouroso, pode ser fei-
to com tranças e com a inclusão de 
acessórios, como coroa e tiara.

Meio solto - Muito escolhido 
pelas noivas que não querem 
deixar de exibir as longas ma-
deixas, os penteados meio sol-
tos fazem sucesso. Os fios com-
pridos dão volume na medida 
certa e ficam lindos com baby-
liss nas pontas e com acessórios 
de cristal ou floridos.

Trança - Os penteados com trança são “coringas”, pois 
podem ser feitos de muitas formas diferentes. É uma op-
ção jovial, que traz ótima durabilidade. Pequenos apli-
ques de flores naturais ou artificiais são perfeitos para 
casamentos à tarde.

Já para a maquiagem, cobertura de leve a média e efeito 
iluminado estão em alta. Devido ao clima quente do Rio, 
pó leve antibrilho na zona T para selar a maquiagem e 
sprays fixadores não podem faltar. Seguindo essa tendên-
cia de maior naturalidade, tons rosados de sombra são os 
novos queridinhos do momento. Assim como investir nos 
cílios postiços, o que traz um olhar poderoso para a noiva.
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D
os palcos para a telinha, Lexa acaba de virar série. 
Em cinco episódios, a produção ‘Lexa: Mostra Esse 
Poder’, já disponível no Globoplay, mostra bastidores da 

carreira da cantora carioca de 26 anos que, até então, só eram conheci-
dos pela família. 
“As pessoas sabem que eu sou casada com o (MC) Guimê e me conhecem pelo 

meu trabalho. Acho que nesse ‘doc’ as pessoas vão conhecer mais o ser humano que 
eu sou, o meu trabalho e como foi para chegar até aqui. As dificuldades que, por muitas 

vezes eu não revelei, eu engoli. Falo sobre isso e o quanto isso me fez crescer e amadurecer”, 
explica Lexa, que adianta alguns dos perrengues vividos por ela e contados na produção.

“Eu mostro minhas crises de ansiedade, as dificuldades e como cada coisa que aconteceu 
na minha vida afetou, positivamente ou negativamente. Pedi para deixar até as minhas aulas 
de inglês, eu falando errado, aprendendo. Tem um momento no ‘doc’ em que minha mãe fala 
sobre um DJ famoso do Rio, que uma vez virou para mim e falou que se eu não ficasse com ele, 
eu não chegaria a lugar nenhum. Ele falou isso na minha cara e na cara da minha mãe. E aí mi-
nha mãe tomou a frente e falou: ‘Minha filha não vai ficar com você e vai chegar muito longe, eu 
tenho certeza disso’. A gente sempre deu muito duro e escutou coisa pesada, coisa nojenta, de 
uma forma muito machista e desrespeitosa”, revela a cantora. 

MUDANÇA DE VIDA

As dificuldades as quais a artista se refere vão muito além dos desafios da carreira. A can-
tora revela que as limitações financeiras da família durante sua infância e adolescência 
também são abordadas no documentário. Na produção, Lexa volta até à padaria onde 

trabalhou antes da fama. “Eu entreguei o meu currículo na padaria da rua onde eu 
morava e, como eu precisava muito do emprego, eu ficava indo direto lá pergun-

tando quando eles iam me chamar. Eu fiquei insistindo até me empregarem. 
Eu tive que aprender em uma semana a cuidar de todos os processos 

do pão e a trabalhar”, conta a estrela, que também revisitou uma 
antiga residência da família durante a produção da série. 

“No documentário, eu volto na casa onde eu mo-
rava. E é uma casa muito pequena, era tudo 

meio juntinho e, quando eu 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO/GLOBO

Cenas mostram 

Lexa e MC Guimê 

em casa

Lexa e a 

mãe Darlin 

Ferrattry

Documentário ‘Lexa: 

Mostra Esse Poder’ 

destaca pop e funk
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‘A minha raiz 
é o funk’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

volto ali, é muito emocio-
nante. Era muito humilde, o nosso 

quarto não tinha cama. Eu lembro e olho para 
a minha vida hoje, a minha casa, as minhas coisas, 

as minhas conquistas… É uma realização. E graças ao bom 
Deus, a gente teve muita paciência e perseverança para dar mui-

to duro. Eu acho que de uma forma muito clara as pessoas vão poder 
acompanhar esses processos. Vocês vão ver a minha origem, de onde eu 

vim e porque eu me sinto uma vencedora hoje. É muito incrível ver de onde 
eu vim até onde eu cheguei”, explica Lexa, que decidiu abandonar o curso de 

Matemática que fazia na UFRJ para se dedicar à carreira musical. 

REFERÊNCIA

Consagrada, ela, agora, quer que seu exemplo serva de incentivo para outros jovens 
que sonham com a carreira musical. A cantora conta que, por isso, fez questão de falar 
das primeiras mulheres que ajudaram a divulgar o funk pelo Brasil. 

“Minha mãe ama funk e meu pai é daqueles caras que faz passinho de funk de tão 
funkeiro que ele é. Então desde muito nova, eu fui muito fã de todo mundo. E eu pre-
cisava chamar essas pessoas para o meu documentário. O ‘doc’ fala muito sobre mim, 
obviamente, mas também fala muito sobre a revolução do funk e as pessoas que foram 
responsáveis por isso. Então tem depoimentos da Tati Quebra Barraco, MC Carol 
de Niterói, Verônica Costa, MC Cacau.. Eu vim do funk e sou muito grata. Para a 
gente estar aqui hoje, muita gente teve que segurar esse bastão e passar para 

frente, correndo junto. A minha raiz é o funk, que eu só quero que cresça, 
não só para as mulheres, mas para os homens também”, defende Lexa, que 

acredita no sucesso de seus fãs.
“Eu fico tão feliz quando vejo alguém vencer, que espero que as 
pessoas fiquem felizes com a minha história e que a história 

toque elas de alguma maneira. Pessoas que sonham em 
ser artistas e estão vivendo a realidade difícil 

que eu vivi vão estar aí super estou-
radas daqui uns anos”.

Lexa relembra episódios 

de machismo, exalta 

influências musicais e diz 

que quer ser exemplo 

para novos talentos
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Alice vai ao encontro de Rena-
to. Ana e Vitória treinam suas 
alunas e demonstram técnicas 
opostas.

TERÇA
Francisco pede para morar com 
Nanda. Rodrigo diz para Manue-
la voltar ao convívio com Júlia.

QUARTA
Manuela recusa proposta de 
trabalho e decide voltar para 
Porto Alegre. Ana conforta e 
consola Sofia.

QUINTA
Jonas afirma que seu irmão se 
arrependerá se tentar quebrar o 
contrato que fizeram. Júlia fica 
radiante ao saber que Manuela 
voltará a morar com ela.

SEXTA
Jonas avisa que Lourenço tem 
de cumprir o contrato que os 
dois fizeram. 

SÁBADO
Sofia fica surpresa com a reve-
lação de Ana e decide conversar 
com Marcos.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Pedro dá uma lição de moral em 
Roberta. Edgard orienta Jade e 
pede que ela se afaste de Cobra.

TERÇA
Os alunos da Ribalta e da acade-
mia de Gael se preparam para o 
acampamento. 

QUARTA
Cobra desiste de ir à luta clan-

destina para ficar com Jade.

QUINTA
Heideguer exige que Lobão se 
desculpe com Cobra. René in-
venta para Joaquina que está 
namorando Dandara.

SEXTA
Karina machuca o braço e pede 
para deixar o acampamento. 
Dalva cuida de Sol.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Melancólico, Abraão se sente 
só. Leora e Omar se reapro-
ximam do acampamento. 
Uriala deixa Isaque na saia 
justa. Abraão faz um pedido 
a Eliézer. Leora enfrenta sua 
mãe, Mila.

TERÇA
Alom as surpreende. Abraão 
é surpreendido com as pa-
lavras de Isaque. Abraão 
convida Quetura para mo-
rar com ele. Na missão dada 
por Abraão, Eliézer encontra 
Rebeca.

QUARTA
Labão recebe Eliézer. Leora 
é perdoada por Alom. Uriala 
tenta seduzir Isaque. Abraão 
se surpreende com a presen-
ça da moça no quarto do fi-
lho. Rebeca se despede de 
seus pais.

QUINTA
Uriala leva uma invertida de 
Abraão. Leora e Omar se-
guem para Gerar. Quetura 
demonstra sabedoria. Leora 
e Omar chegam ao palácio.

SEXTA
Fátima ameaça Debra. Isa-
que e Rebeca se encantam 
um pelo outro. Leora implora 
para o rei Abimeleque mudar 
de decisão. No acampamen-
to, todos se impressionam 
com a beleza de Rebeca. La-
bão briga com Betuel. 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Edgard, tio de Bia, vai ao or-
fanato conversar com Carol. 
Edgard diz que quer cuidar de 
Bia e dar início ao processo de 
guarda.

TERÇA
A tentativa de aproximação en-
tre Dani e Diego por Junior e Ca-
rol começa surtir efeito. Diego 
chega a se despedir de Carol com 
beijo no rosto.

QUARTA
Durante o evento beneficente, 
Grazielle tenta fazer intriga en-
tre Shirley e Eduarda, mas não 
consegue.

QUINTA
Chico vai visitar Ernestina na 
cadeia. A verdadeira Ernestina 
pede para Matilde para ser ela 
mesma a ver Chico.

SEXTA
Mili conta para Gabriela que 
ganhou sua rosa branca de um 
homem que morava nos túneis 
do orfanato e dizia se chamar 
Fantasma.

SÁBADO
Mili volta ao orfanato para pas-
sar uma noite com as meninas, 
suas amigas.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Cora decide sair para passear à 
noite. Reginaldo questiona Ju-
rema sobre o trabalho do filho 
mais velho.

TERÇA
José Alfredo aceita fazer o exa-
me de DNA. Cora vê Jairo atrás 
dela e fica intrigada. Tuane, Eli-
valdo e Victor saem juntos. 

QUARTA
José Alfredo fala para Maria 
Marta que assumirá a paterni-
dade de Cristina se o exame de 
DNA for positivo. 

QUINTA
Helena avisa a Maria Marta que 
José Alfredo vai para o Monte 
Roraima com Maria Ísis. Cora 
invade a joalheria Império para 
ir atrás de Cristina.

SEXTA
Jairo espera por Cora em seu 
quarto. Orville tenta encontrar 
Salvador. Téo decide contar 
para Carmem o que tem contra 
Cláudio.

SÁBADO
Maria Marta reclama da demora 
de Amanda em acabar com o 
casamento de José Pedro e sua 
esposa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Helena se aproxima de Mário 
trêmula, não acreditando que 
ele está vivo enquanto Mário 
arma um escândalo no Empório.

TERÇA
Helena pressiona o marido e 
acusa Hugo de tê-la enganado 
para mantê-la distante de sua 
família.

QUARTA
Hugo tem um grande acesso de 
fúria e ordena que Dominique 

mate Luna imediatamente.

QUINTA
Kyra tenta disfarçar e fugir de 
Rafael, mas ela muda de ideia e 
se revela para ele.

SEXTA
Luna enfrenta Hugo, impedindo 
que ele machuque Helena.

SÁBADO
Hugo exige que Dominique aca-
be com a vida de Luna. Alejandro 
e Téo discutem por causa dela.

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: ânimo, 
anis, anta, apoiar, 
átimo, chata, 
claro, coral, corpo, 
crânio, inata, 
mina, montanha, 
nanismo, nata, 
olhar, opala, orla, 
palha, pântano, 
patim, planta, 
pois, ponta, raia, 
rima, santa, sina, 
tarol, tira.

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 O seu lado descontraído vai 
aparecer bastante. Expanda 
os seus interesses e se envol-
va em assuntos diferentes do 
que costuma. Valorize o com-
panheirismo no relaciona-
mento. Cor: dourado. 

 N Fique no seu canto e pense 
em como evoluir no seu tra-
balho. Equilibre melhor os 
assuntos profissionais com a 
vida familiar. No amor, apos-
te sempre na conversa. Cor: 
dourado

 N Leia um livro novo ou veja 
um filme. Mantenha a men-
te ocupada para não pensar 
nos problemas que não tem 
resolução. A mesmice pode 
deixar o romance sem graça. 
Cor: dourado. 

 N Utilize o seu jogo de cintura 
para driblar imprevistos que 
podem ocorrer. O interesse 
por assuntos místicos pode 
crescer. Momentos animados 
vão pintar na conquista. Cor: 
verde-água.

 N Os relacionamentos vão fi-
car bem em alta.  Se aproxime 
de pessoas queridas, mesmo 
que de forma remota e por te-
las. Tente evitar o ciúmes na 
vida em casal, isso pode atra-
palhar. Cor: preto.

 N Você vai estar bastante co-
municativa hoje. Seja criativa 
para conversar com pessoas 
que não vê faz tempo, apro-
veite. Não deixe a rotina atra-
palhar a saúde de sua relação. 
Cor: âmbar.

 N A sorte vai sorrir muito para 
você. Participe de sorteios, 
apostas e rifas. Bom momen-
to para fortalecer suas amiza-
des e arrasar na conquista, vá 
atrás daquela paquera. Cor: 
vermelho. 

 N O seu lado mais reservado 
vai estar bem em alta. Curta o 
seu canto e se livre do estres-
se desnecessário. Alguém po-
pular pode conquistar o seu 
coração e entrar em sua vida. 
Cor: terracota.

 N Dê um jeito de afastar o 
tédio hoje. Conheça novas 
pessoas pelas redes sociais e 
aplicativos. Redobre a aten-
ção com o corpo. Esquente 
a paixão na vida a dois. Cor: 
azul-turquesa.

 N Os seus interesses finan-
ceiros estarão bastante pro-
tegidos. Não faça gastos des-
necessários, cuide das finan-
ças. Pode topar com alguém 
irresistível na paquera. Cor: 
violeta.

 N Dedique um tempo aos seus 
passatempos preferidos, pra-
tique seus hobbies. Também 
se divirta com as pessoas mais 
próximas. Seu jeito autêntico 
anima o relacionamento. Cor: 
âmbar.

 N O desejo de ficar no seu can-
to vai marcar o domingo. Não 
fale demais sobre seus inte-
resses, guarde mais para si. 
Um segredo pode atrapalhar 
seus planos na conquista. 
Cor: azul-petróleo.

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

SELTON SE DESTACA EM 
GRAVAÇÃO DE NOVA NOVELA 

P
or causa da pandemia a Globo tem reprisado várias novelas em 
formato “edição especial” e nos mais diferentes horários, mas 
sem interromper a produção de algumas delas nos estúdios do 

Rio de Janeiro. É o caso, por exemplo, de ‘Nos Tempos do Imperador’, 
continuação de ‘Novo Mundo’, para o horário das 18h. As gravações, 
apesar das seguidas paralisações desde o ano passado, estão muito 
adiantadas, com diversos capítulos finalizados. Todo este material 
vem sendo avaliado sistematicamente pela equipe da novela e o 
que se constata é o acerto na escolha de Selton Mello para o papel 
de Dom Pedro II. Além de um personagem marcante, ‘Nos Tempos 
do Imperador’ tem tudo para ser um marco na carreira do ator. O 
próprio Selton, nos bastidores da Globo, não esconde a enorme sa-
tisfação com esse trabalho.

OUTROS NOMES
  n ‘Nos Tempos do Imperador’, com estreia marcada 

para 9 de agosto, também reúne no elenco nomes 
como Vera Holtz, Mariana Ximenes, Guilherme 
Piva, Vivianne Pasmanter, Letícia Sabatella, Gabrie-
la Medvedovski, Daphne Bozaski, Mary Sheila, Ro-
berta Rodrigues, Roberto Birindelli, entre outros.

  n Ainda a propósito de ‘Nos Tempos do Imperador’, 
Roberto Birindelli, intérprete de General Solano Ló-
pez, e outros atores estão ensaiando a prosódia para-
guaia. Aula necessária para a pronúncia correta das 
palavras. Na trama, as desavenças entre López e Dom 
Pedro II dão início à Guerra do Paraguai.

  n A MTV definiu as datas de exibição do documentá-
rio ‘Chorão: Marginal Alado’, que narra a trajetória do 
vocalista da banda Charlie Brown Jr. A produção será 
exibida em três episódios, nos dias 11, 12 e 13 de julho. 
Vale lembrar que no dia 13 é comemorado o Dia Mun-
dial do Rock no Brasil. Participam da série personali-
dades como Serginho Groisman, João Gordo, Marcelo 
Nova, Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), entre outros.

  n O Grupo Disney 
está nos preparativos 
finais para a chegada 
do Star+, novo serviço 
de streaming que pas-
sa a funcionar a par-
tir do dia 31 de agos-
to. Vai reunir todo o 
conteúdo da ESPN. 
Trata-se de uma pla-
taforma complemen-
tar ao Disney+, com 
séries, filmes e espor-
te ao vivo sob a marca 
da ESPN.

  n O último episódio 
da segunda tempo-
rada do programa 
‘Minha Receita’, apre-
sentado pelo chef 
Erick Jacquin às ter-
ças-feiras na Band, 
será exibido excep-
cionalmente na pró-
xima quarta-feira, às 
22h45. Na terça, a par-
tir das 21h30, a emis-
sora abre espaço para 
a transmissão das fi-
nais de conferência 
da NBA, partida entre 
Atlanta Hawks e Mil-
waukee Buck.

  n Sony Pictures e Netflix não são as únicas do strea-
ming a manifestarem interesse em produzir nove-
las curtas no Brasil. O HBO Max também planeja 
investir neste circuito, ou mais precisamente em 
formatos de 40 a 60 capítulos. 

  n Nesses últimos tempos muito se falou so-
bre a possibilidade de a Band exibir apenas 
um esportivo diário, como acontece na Globo 
por exemplo. Mas fica nisso! ‘Jogo Aberto’ e 
‘Os Donos da Bola’ seguem normalmente na 
programação.

PROSÓDIA

DOCUMENTÁRIO STREAMING

MUDANÇA 

MERCADO

SEGUE O JOGO

  n Uma das estrelas da se-
gunda temporada da série 
‘Aruanas’, Leandra Leal re-
conhece que engordou um 
pouco após parar de fumar...

 n ... E a saída foi correr para a 
malhação, natação e ioga...

 n  ... Leandra que é uma das 
grandes incentivadoras do 
nosso cinema...

 n ... ‘Aruanas’ continua em 
gravação nas locações de 
São Paulo até julho.

 n Observando os últimos 
movimentos, com demis-
sões de atores e autores que 
fizeram história na casa, e 
contratação de ex-BBBs...

 n ... Parece existir mesmo 
duas Globo, atualmente. 

 n Record ainda não anuncia 
o time de diretores de ‘Reis’, 
sua próxima novela.

 n Assim que for oficializada 
a mudança de horário do ‘TV 
Fama’ para as 19h30, a Re-
deTV! promoverá uma série 
de ações...

 n ... Haverá, por exemplo, 
momentos antes da pas-
sagem de horário, um bate-
-papo do Sikêra Júnior com a 
equipe do ‘TV Fama’. O cha-
mado “cross”.

Apesar de já ter registrado a 
marca ‘Pantanal Remake’, a 
Globo ainda não definiu qual 
título adotará para o sucesso 
de Benedito Ruy Barbosa. 
Mas existe tempo de sobra 
para pensar em algo bem 
criativo. A novela é para 2022, 
mas as gravações começam 
no próximo semestre. 

A propósito de HBO Max, está confirmado para 8 de 
julho a estreia da nova versão de ‘Gossip Girl’, que 
teve Blake Lively (foto) como destaque da primeira 
montagem. Quase uma década depois, a série 
terá um reinício, apresentando uma nova geração 
de jovens ricos de Nova York e muitos escândalos. 
Kristen Bell repete o papel como narradora.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em relação à próxima edição de ‘A Fazenda’ na Record, são gran-
des as possibilidades de algum nome que passou pelo ‘De Férias com o Ex’, 
uma vez mais, surgir na lista de peões. Como também figuras conhecidas 
que deixaram o balé do extinto ‘Domingão’. Estreia em setembro.
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