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Ai, que frio!

Rainha de 

bateria da 

Paraíso do 

Tuiuti, Thay 

Magalhães 

desfila looks 

de inverno e 

afirma: ‘Sou 

super antenada 

em moda’. P. 3
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GardêniaCavalcanti
n  site: https://odia.ig.com.br/odiad/gardenia

E-MAIL: 

gardeniaodia@gmail.com 

INSTAGRAM: 

@gardeniacavalcanti

O inverno chegou para valer e com ele 
as doenças do frio, a mais comum é a 
gripe. É hora de tirar os casacos do ar-

mário, redobrar os cuidados com a imunidade 
e ficar de olho nas dicas que ajudam a enfren-
tar as doenças dessa época.

Para entender como podemos nos prote-
ger da gripe, o médico Nelson Tatsui, diretor 
do Grupo Criogênesis, explica como evitar o 
problema.

“A doença geralmente se manifesta por meio 
de irritação na garganta, tosse seca e congestão 
nasal e pode evoluir para febre, dor no corpo e 
expectoração. Os sintomas são similares aos 
apresentados pelo coronavírus, mas para a gripe 
já existe um forte controle preventivo. Lavar 
sempre as mãos, manter-se hidratado e evitar 
lugares sem ventilação estão entre alguns cui-
dados. A campanha de vacinação contra a gripe 
também é importante”, explica Nelson.

D MULHER

 n Fortalecer a imunidade pode ser muito saboro-
so se optar por chás deliciosos. Os antioxidantes, 
como chá verde, hibisco, romã, gengibre, cúrcuma 
e maçã com canela, melhoram o metabolismo 
e também auxiliam nas defesas do organismo. 
Beba muita água e hidrate-se ainda mais no 
inverno!

CHÁS QUE AUMENTAM A 
IMUNIDADE

BELEZA DA ALMA

Olhe para cima, pois é de lá 
que vem a sua força.

FOTOS DIVULGAÇÃO

 n Para manter o corpo aquecido 
e se proteger, a dica é usar ca-
checóis. Eles ajudam a alongar 
a silhueta e são um acessório 
super moderno e versátil. Pode 
ser usado com vários looks. A re-
gra é bem simples, quando usar 

um cachecol estampado procure 
não usar outras estampas fortes 
no casaco ou calça. E, quando 
usar um cachecol com estampas 
mais neutras e fáceis de combi-
nar, você pode combinar com o 
que já tem no guarda-roupa.

PESCOÇO QUENTINHO

RECOMENDAÇÕES PARA AS CRIANÇAS
A grande vilã da saúde no inverno pode 
atingir pessoas de todas as idades, mas 
idosos e crianças são mais suscetíveis a gri-
pe. Por isso, a orientação de especialistas é 
reforçar o cuidado. A vacina contra a gripe 
é indicada para crianças a partir dos seis 
meses de idade.

“Com a imunidade em formação, elas 
ficam mais suscetíveis aos vírus circulantes e 
sofrem com os sintomas, que tendem a ficar 
mais fortes, principalmente em pacientes 
que já apresentam algum comprometimento 
respiratório. O alerta é para que pais e mães 
redobrem a atenção nesse momento. As mu-
danças bruscas de temperaturas são comuns 
nesta época do ano”, destaca a pediatra Ana 
Paula Beltran Moschione Castro.

Cuidados com a saúde

FRIO

 n 1 - Mantenha os lugares com janelas e portas abertas, para fazer o ar cir-
cular e manter a casa livre dos riscos de contaminação;

 n2 - Nesse período também são comuns os relatos de alergia. Isso acontece 
porque os ácaros, agentes que causam grande parte das alergias respirató-
rias, se proliferam com mais facilidade. A dica é dedicar mais tempo à higie-
nização de tapetes, pelúcias, etc. e manter o ambiente sempre ventilado;

 n4 - Não esqueça os casacos para enfrentar a queda de temperatura e não 
esqueça dos protocolos de segurança da Covid-19;

 n 5 - Beber bastante água é fundamental e investir em uma alimentação 
balanceada traz o equilíbrio necessário de uma vida saudável.

A PEDIATRA DESTACA ORIENTAÇÕES 
IMPORTANTES:
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Thay Magalhães, 

que também é 

apresentadora 

da RedeTV!, 

conta que gosta 

de inovar no 

visual e abre 

o jogo sobre 

vida pessoal

O 
friozinho chegou para ficar e, nas primei-
ras semanas do inverno, as cariocas têm 
se desdobrado para adaptar os looks às 

temperaturas mais baixas. Para inspirar as 
leitoras, O DIA produziu um ensaio exclusi-
vo com looks de moda inverno com a apre-
sentadora e rainha de bateria da escola de 
samba Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães. 
“Eu sou super antenada em moda. Gosto 
muito! Tudo que acho que combina com a 
minha personalidade eu uso. Adoro inovar, 
recriar e ousar”, declara.

No ar com o ‘Vem com a Thay’, quadro 
do programa ‘Talentos’, que passa aos sá-
bados, na RedeTV!, ela comemora a opor-
tunidade de exaltar os pontos altos da 
cultura carioca na TV. “O quadro fala um 
pouquinho de tudo que eu amo. Fazemos 
entrevistas com artistas de vários seg-
mentos: cantores, atores. Mostramos ar-
tistas que surgiram através da internet, 
mostramos pontos turísticos, inclusive 
nas comunidades, sempre valorizando 
a beleza natural do Rio. Existem lu-
gares incríveis aqui que muitos não 
conhecem. É um quadro de informa-
ção e diversão”, explica a jovem, que 
divide a rotina com outro trabalho 
que também exige muita dedicação.

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br 

‘Adoro 

recriar e 

ousar’, 

revela a 

bela Thay 

Magalhães, 

de 30 anos

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Friozinho
com estilo 

Sobreposição com 
tricot corações: 

@usebertare
Sapato preto: 

@calcadospiccadilly
Acessórios: 

@flordepedra.store



4   D MULHER DOMINGO, 11.7.2021  I  O DIA4   D MULHER DOMINGO, 11.7.2021  I  O DIA

VIDA CORRIDA

Rainha de bateria da escola de sam-
ba Paraíso do Tuiuti, Thay conta um 
pouco de como faz para conciliar a 
dinâmica do dia a dia. “Sou uma ra-
inha super presente, amo estar com a 
comunidade, me entrego de coração. 
Minha rotina é bem corrida, eu dur-
mo muitas vezes quatro horas por 
dia. Ser rainha de bateria do Tuiuti 
foi mais uma grata surpresa”, decla-
ra a musa, que surpreende ao reve-
lar mais detalhes de sua atribulada 
vida profissional.

“Além de apresentadora de TV e 
rainha de bateria, sou dentista, faço 
harmonização facial e administro, 
ao lado do meu marido, duas clí-
nicas odontológicas. Também sou 
mãe de dois filhos de quatro patas. 
Tudo que pego para fazer, coloco 
amor, logo, é sempre um prazer”, 
afirma.

PREPARATIVOS PARA A FOLIA

E os compromissos de Thay só 
aumentam conforme o Carna-
val se aproxima. Com a edição 
de 2021 cancelada por conta da 
pandemia, as expectativas para 
a festa de 2022 são enormes. 
“Tenho certeza de que será um 
grande momento. Quem ama o 
Carnaval assim como eu sabe 
da grande importância cultu-
ral e econômica desta festa, 
além de ser um bom momen-
to de extravasarmos nossas 
tristezas e dores. Será épico 
o carnaval de 2022!”, aposta 
a rainha, que faz questão de 
exaltar o carinho pela agre-
miação que representa.

“Tenho uma relação ma-
ravilhosa com toda escola. 
Da portaria à presidência, a 
relação é de muito cuidado, 
carinho e respeito. Me sinto 
lisonjeada de fazer parte do 
Paraíso do Tuiuti, uma es-
cola família e com uma co-
munidade tão aguerrida. 
Estou a todo vapor com os 
preparativos. Intensifiquei 
a malhação, faço treino es-
pecial de resistência para 
atravessar a Avenida, aula 
de samba, aula de stiletto 
e também conto com um 
nutrólogo que cuida da 
minha alimentação. Faço 
questão de honrar o meu 
cargo e não meço esfor-
ços para estar à altura da 
minha agremiação”, de-
clara Thay.

MARIDÃO  ‘TÍMIDO’

Nascida em Mesquita, na Bai-
xada Fluminense, Thay revela 
que sempre teve a veia artís-
tica muito aflorada. “Quando 
criança, eu gostava muito de 
dançar, cantar, de fingir que 
era apresentadora junto com 
minhas primas e amigas. Fazía-
mos um verdadeiro show. Fiz 
curso de dança, teatro, coral 
e cheguei a fazer trabalhos no 
programa infantil ‘Gente Ino-
cente’, da Globo. Ainda criança, 
conheci o Carnaval e logo me 
apaixonei pela Festa de Momo, 
passando a vivenciar o mundo 
do samba pela TV e em bailinhos 
de carnaval infantis na minha 
cidade. Hoje agradeço muito a 
Deus por permitir que eu realize 
os meus sonhos”, celebra Thay. 

Aos 30 anos, a musa pode até 
ter a vida profissional agitada, 
mas o coração anda tranquilo faz 
tempo. “Sou casada há oito anos 
com Anselmo. Ele é o amor da mi-
nha vida, é meu parceiro e amigo 
de todas as horas. Ele é bem tími-
do, mas sempre apoia os meus pro-
jetos, me dando amor, carinho e 
dedicação em tempo integral”, diz 
a musa, apaixonada.

Conjuntinho tricot vermelho: @usebertare
Bota cano curto: @calcadospiccadilly
Acessórios: @flordepedra.store

Vestido transpassado: @adoro_lazuli
Jaqueta jeans e tênis: acervo pessoal
Acessórios: @flordepedra.store
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FICHA TÉCNICA DO ENSAIO 
Modelo: Thay Magalhães 

(@thaymagalhaesrainha)

Beauty: Juliana Teixeira

 (@julianateixeiramua)

Fotógrafo: Luciano Belford

 (@lucianobelfordfotografia)

Sobretudo vinho e calça: @adoro_lazuli
Sapato preto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store

Blusa tricot e saia midi: @usebertare
Bota cano curto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store

Conjuntinho três peças: @adoro_lazuli
Bota cano curto: @calcadospiccadilly
Acessórios: @flordepedra.store
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Gabriel e Manuela saem para 
jantar e se beijam. Marcos se 
oferece para ir à escola de Olívia 
representando seu pai.

TERÇA
Nanda mostra a Francisco a par-
titura manuscrita por Lui e os 
dois se emocionam. 

QUARTA
Rodrigo toca a campainha de 
Manu e quem abre é Gabriel. 
Eva fica eufórica com a notícia 
do casamento de Ana e Lúcio.

QUINTA
Ana e Lúcio falam sobre o ca-
samento com Júlia. Manuela e 
Gabriel se divertem bastante em 
um karaokê.

SEXTA
Júlia explica seu projeto, na feira 
de ciências, para Manuela, Ga-
briel, Ana, Lúcio e Rodrigo.

SÁBADO
Nanda procura Francisco na 
casa de Augusto e os dois discu-
tem. Rodrigo explica como Fran-
cisco deve lidar com sua irmã.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Nando convida Delma e Tom-
tom para ir à festa na Ribalta. 

TERÇA
Delma percebe as investidas de 
Nando e se afasta. René pensa 
em reatar com Dandara.

QUARTA
Dandara tenta se explicar para 
Gael. René insiste em reatar com 

Dandara. King ajuda Simplício a 
convencer Bete a aceitá-lo de 
volta.

QUINTA
 Dandara avisa a João que gos-
tou de seu novo perfil. Vicki elo-
gia Pedro e Karina se irrita.

SEXTA
Jeff pergunta sobre a saúde de 
Lucrécia para Jade.

17h45 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

SEGUNDA
Jacó segue viagem com Lú-
cifer. Raquel humilha Beno. 
Lia é rejeitada por um preten-
dente. Isaque e Rebeca são 
surpreendidos por Ismael. 
Raquel é maldosa com Lia. 
Bila trai Raquel.

TERÇA
Maalate tem um ataque de 
fúria com as outras esposas 
de Esaú. Lia fala sobre Jacó 
com Zilpa. Maalate e Rebeca 
se enfrentam. Raquel tem 
um impasse com Labão. 

QUARTA
Labão conhece Jacó. Isaque 
e Rebeca aguardam por no-
tícias do filho. Judite anda 
de maneira misteriosa pe-
las ruas. Lia é apresentada a 
Jacó. Eder sofre um acidente. 
Raquel mente para Jacó.

QUINTA
Beeri se surpreende ao ver o 
estado de Judite. Esaú sen-
te remorso. Yarin se assusta 
com a atitude ousada de Bila. 
Jacó nota a diferença entre 
Lia e Raquel. Beno desmas-
cara Raquel.

SEXTA
Jacó se abre com Lia. Mala-
ki pede informações sobre 
Harã. Akia e Maalate se bei-
jam às escondidas. Malaki 
e seus homens chegam em 
Harã. Labão descobre que Lia 
ama Jacó.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Junior convida Carol para jantar 
na casa dele para que Andreia 
veja que os dois estão num na-
moro sólido.

TERÇA
O boneco de pano Frank aparece 
em forma humana na cozinha 
do orfanato, diante de todas as 
crianças.

QUARTA
Junior diz que Andreia conseguiu 
complicar ainda mais sua rela-
ção com Carol.

QUINTA
Francis pede para tirar uma foto 
com a garçonete para fingir que 
ela é mulher com quem ele anda 
saindo.

SEXTA
Janjão tenta comprar votos na 

escola para a chapa dele vencer 
as eleições. A professora avisa 
que as eleições devem começar 
em instantes.

SÁBADO
Mariana e Pata vão até o Café 
Boutique. Carol conversa com 
as chiquititas sobre deixar a di-
reção do orfanato. Todos os pre-
sentes choram.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Vicente confessa a Maria Clara 
que ainda gosta de Cristina. Téo 
tenta descobrir algo sobre a foto 
que recebeu de Maurílio.

TERÇA
Lorraine fica fascinada pelo dia-
mante cor-de-rosa. José Alfredo 
tira de um cofre alguns diaman-
tes escondidos.

QUARTA
Cora pede para Cristina levá-la 
à sala de reuniões e ouve Maria 
Marta falar com Silviano sobre o 
diamante cor-de-rosa.

QUINTA
Cora manda que todos avancem 
sobre os pedaços do diamante 
cor-de-rosa. Téo vai ao encontro 
de Maurílio.

SEXTA
José Alfredo se enfurece com 
Maria Marta. Cora obriga Jairo 
a levar Fernando para longe de 
sua casa. Du afirma a João Lu-
cas que seu pai possui negócios 
ilícitos.

SÁBADO
Cora consegue enganar os sobri-
nhos e se livrar de Jairo. Cláudio 
enfrenta Enrico. Enrico invade a 
cozinha e cumprimenta Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

SALVE-SE QUEM PUDER

SEGUNDA
Dominique ameaça Alexia e a 
sequestra com a ajuda de Edu. 
Hugo arma contra Helena e 
Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael 
e Kyra passeiam disfarçados 
pelo parque.

TERÇA
Alejandro e Téo não conseguem 
conter Hugo, que acaba levan-
do Luna como refém. Alan fica 
emocionado quando os filhos 
manifestam a vontade de ter 
Kyra como madrasta.

QUARTA
Kyra fica dividida entre Rafael e 
Alan. Luna explica a Mário que 
Helena foi vítima de Hugo e que 
ela ama o pai. Ermelinda pede 
desculpas a Alexia.

QUINTA
Capítulo não divulgado.

SEXTA
Capítulo não divulgado.

SÁBADO
Capítulo não divulgado.

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: 
aguar, aguda, 
arar, árdua, auge, 
aura, dueto, dura, 
durex, égua, éter, 
gargarejo, gema, 
gêmeo, grau, 
guarda, gueto, 
hera, herdar, 
mera, meter, 
radar, regar, 
régua, reto, ruga, 
tema, temer, 
vagem, vara.

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 Desfrute do bom convívio 
no seu lar nesse momento. 
Evite se exaltar com familia-
res ou se isolar demais de-
les. Pode se frustrar com al-
guns contatos no flerte. Cor: 
azul-celeste.

 N Converse bastante com ami-
gos e colegas, mesmo que de 
forma virtual ou pro mensa-
gens. A sua curiosidade vai 
estar em alta. A timidez pode 
atrapalhar a paquera. Cor: 
verde-oliva.

 N Pode faturar com a escrita 
e a fala, aproveite suas apti-
dões. Preste bastante atenção 
nas ideias dos colegas e seja 
receptiva. Há sinal de decep-
ções na vida em casal. Cor: 
preto.

 N Bom momento para estudar 
e absorver conhecimentos de 
todos os tipos. Seja cautelo-
sa com o seu orçamento, não 
gaste demais. No romance, 
pode se afastar do compa-
nheiro. Cor: vermelho. 

 N A sua mente pode ficar um 
pouco confusa e dificultar o 
trabalho. Mas respire e fique 
tranquila, tente não se deses-
perar. Algumas dúvidas sobre 
o futuro surgem no romance. 
Cor: marfim.

 N Ótimas conversas com ami-
gos inteligentes acontecerão. 
Só tenha bastante cuidado 
com quem você confia. Pense 
bastante antes de iniciar uma 
paquera, vá com cautela. Cor: 
branco.

 N Seu jeito sociável vai estar 
muito em alta. Se aprimore 
profissionalmente e faça um 
curso de especialização. Pode 
iniciar uma amizade colori-
da com alguém próximo. Cor: 
abóbora.

 N Vai estar muito curiosa no 
dia de hoje. Só tome cuidado 
para não se distrair toda hora, 
tente focar. O clima pode pe-
sar no lar, inclusive com o 
companheiro, pegue leve. 
Cor: carmim.

 N Uma mudança no trabalho 
ou nos estudos pode ocorrer. 
O seu astral vai se tornar mais 
sério e reservado nesse mo-
mento de sua vida. Controle 
o que fala com o amor. Cor: 
amarelo-mel.

 N Use e abuse da sua simpatia, 
isso irá te ajudar em diversas 
áreas. Pode fazer novas ami-
zades com pessoas jovens e 
inteligentes. Tenha cautela 
com a possessividade na vida 
a dois. Cor: nude.

 N Planeje os seus sonhos hoje. 
Tenha atenção com a saúde e 
busque se tranquilizar com a 
família. O seu perfil mais tími-
do pode complicar a conquis-
ta, mas não se desespere por 
isso. Cor: mostarda.

 N Aposte em atividades in-
telectuais. Pode enfrentar 
problemas psicológicos e, se 
necessário, procure ajuda. 
Não vai querer assumir um 
compromisso amoroso. Cor: 
marrom.

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

SBT: EDIÇÕES INÉDITAS DE 
‘MESTRES DA SABOTAGEM’

O 
reality show ‘Mestres da Sabotagem’, comandado por Sérgio Maro-
ne no SBT, vai voltar ao ar, nas noites de sábado, antes do previsto. 
Isso porque a emissora de Silvio Santos exibiu apenas 10 episódios 

da sua primeira temporada. Há, ainda, seis programas inéditos devi-
damente guardados, que serão mostrados futuramente em formato de 
“edição especial”. 

‘Mestres da Sabotagem’ é uma parceria do SBT com o Discovery Home 
& Health. A cada episódio, quatro chefs buscam um prêmio em dinheiro 
que pode chegar a até R$ 25 mil. Mas o caminho para a vitória exige bons 
pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da 
cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar 
os piores utensílios culinários.

São três rodadas de desafios gastronômicos em que os cozinheiros têm 
pouco tempo para entregar os melhores pratos, enquanto sabotam e são 
sabotados. Antes e durante os desafios, são realizados leilões de produ-
tos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance 
terá o poder de sabotar um concorrente. A cada rodada, um concorrente 
é eliminado sem nenhum tostão no bolso pelo chef Giuseppe, que prova 
os pratos sem fazer ideia do que os cozinheiros enfrentaram.

MISTÉRIO
  n A atriz e humorista Marlei Cevada pediu algumas 

semanas de licença no SBT para poder gravar uma 
série fora do Brasil. O nome do trabalho é mantido 
em sigilo por causa do contrato de confidenciali-
dade. Porém, como as gravações acontecerão no 
Uruguai, tudo indica que se trata de ‘El Presidente’, 
produção da Amazon Prime.

  n Difícil saber se a saída do SBT tem alguma relação 
com isso, mas o fato é que a atriz e apresentadora 
Maisa Silva deu uma bela desaparecida. Espera-
va-se inclusive uma situação completamente dife-
rente nessa sua mudança para a Netflix. Antes, nos 
tempos de TV aberta, a menina era sempre notícia. 
De qualquer forma, dizem que ela teria deixado as 
portas abertas para um futuro retorno.

  n A Globo registrou a marca ‘Bem-vindo ao Paraíso’, 
mas ainda não explica a finalidade. Seria algo vol-
tado para o remake de ‘Pantanal’?

  n Juliana Lohmann 
interpreta Judite em 
‘Gênesis’, fase Jacó, 
a penúltima da pro-
dução bíblica. A atriz 
vem de trabalhos 
como ‘Amor  Sem 
Igual ’,  na própria 
Record, e ‘Bom Dia, 
Verônica’, série da 
Netflix.

  n De contrato reno-
vado na Globo, o au-
tor Daniel Ortiz, de 
‘Salve-se Quem Pu-
der’, não tem a mí-
nima ideia de quan-
do voltará ao ar com 
uma próxima novela. 
As filas dos diversos 
horários ainda não 
estão inteiramente 
organizadas. É bem 
provável que, antes 
de um texto inédito 
no ar, ele faça uma 
supervisão.

  n Depois de fazer a personagem Guemecha em ‘Gê-
nesis’, Priscila Ubba volta suas atenções para o cine-
ma. Ela retoma neste mês as filmagens de ‘Godiva’, 
com direção de Candé Faria no Rio, cujos trabalhos 
foram interrompidos pela pandemia. O filme tam-
bém reúne Reginaldo Faria, Beth Goulart, Marcelo 
Faria, Adriano Garib, entre outros.

APAGÃO

REGISTRO

‘GÊNESIS’

SEM PREVISÃO

CINEMA

  n Na Band, o ‘Canal Livre’ 
deste domingo, às 23h30, 
recebe o jornalista e escri-
tor Laurentino Gomes. Ele 
fala de seu mais novo livro, 
o segundo da trilogia sobre a 
escravidão no Brasil...

 n ... Apresentação de Rodol-
fo Schneider e participações 
de Fernando Mitre e Cynthia 
Martins.

 nJorge Pontual, recém-saído 
de ‘Gênesis’, agora aposta 
em uma startup, que entrou 
como sócio há pouco tempo... 

 n ... Mas, paralelamente, 
também negocia outros pro-
jetos do audiovisual.

 n No dia 13, acontece a es-
treia da 3ª edição do ‘Rolê 
Gloob de Férias’ – um game 
show apresentado por Nicole 
Orsini (a feiticeira Berenice 
de ‘D.P.A.’) e Pedro Motta, o 
ex-detetive Pippo da série...

 n ... Exibição no Gloob às 
terças e quintas, sempre às 
18h, com dinâmicas inéditas, 
muita música e participação 
dos elenco de ‘D.P.A.’, ‘Escola 
de Gênios’ e ‘Bugados’.

 n A partir de segunda-feira, 
às 20h30, a série ‘Constru-
ções Remotas’ (‘Building Off 
The Grid’), está de volta ao 
Discovery. É a quarta tempo-
rada do programa.

Por causa da pandemia, to-
nou-se inviável gravar este 
ano uma nova temporada do 
programa ‘Troca de Esposas’, 
comandado por Ticiane Pi-
nheiro na Record. Acredita-se 
que a produção poderá ser 
retomada em 2022, quando 
o processo de vacinação es-
tará mais adiantado.

Day Mesquita, que emendou papéis e viveu a 
protagonista Poderosa em ‘Amor Sem Igual’, 
da Record, poderá ser vista na HBO MAX, com 
a personagem Flávia na terceira temporada da 
série ‘O Negócio’. “Minha personagem surge na 
história causando conflitos na relação do casal 
protagonista”, conta Day. Vale lembrar que ela 
também pode ser vista no Globoplay nas novelas 
‘Além do Horizonte’ e ‘Cheias de Charme’.

ADRI LIMA

Helga Nemetik, de tantos bons trabalhos 
no palco e na TV, vai integrar o elenco do musical ‘Cinderela’, vivendo 
a personagem Fada Madrinha. A produção da Broadway chega a São 
Paulo em setembro. 

MUSICAL DA BROADWAY.
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