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Sonho realizado

Com quase 15 milhões de seguidores, 

influenciadora Gkay celebra conquistas como atriz, 

grava série e revela planos para o futuro. P.4
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C
om a chegada do inverno o tempo fica mais seco e as temperaturas mais 

baixas. Com isso os cuidados com pele e a maquiagem mudam um pouco 

nessa estação. Esta é a época do ano em que os looks ficam ainda mais 

bonitos, por isso é super importante reforçar a make. A especialista em ma-

quiagem Franciely Moreira Fazolo destacou as tendências. Confiram!

MAQUIAGEM DE INVERNO

D MULHER

 n Agora vamos destacar quais peças 
usar para não passar frio, mas tam-
bém para arrasar nas composições e 
montar looks confortáveis, bonitos 
e elegantes. Anne Garcia, estilista e 
empresária, destaca as tendências.

 n “As cores quentes estão em alta e 
podem ser utilizadas em qualquer 
ambiente. Aquela blusinha que estava 
guardada no armário e foi utilizada na 
primavera, por exemplo, pode com-
binar com uma calça jeans, jaqueta 
de couro e uma bota de cano longo”, 
explica Anne.

 n Outra peça-chave é o tricot, técnica 
utilizada há séculos que segue em 
processo de reinvenção. Neste ano, 
o suéter dress ou vestido de tricot 
é a grande aposta, unindo beleza e 
conforto.

 n “Eu gosto do tricot porque também 
pode ser uma peça artesanal, desta 
forma posso ir a uma costureira e o 
céu é o meu limite da imaginação. 
Podemos ter a um bom preço com 
uma peça única e exclusiva. É impor-
tante ter muito cuidado ao lavar e ao 
guardar, pois dependendo da peça, 
um fio que você puxar pode ser fatal”, 
detalha a estilista.

DICAS DE MODA

BELEZA DA ALMA

Coloque-se como prioridade. 
Honre seu processo. Trate-se 
com gentileza. Reconheça 
seu valor. E não aceite, em 
hipótese nenhuma, menos 
do que você merece.

Especialista em make Franciely Fazolo

DIVULGAÇÃO

1° - HIDRATAÇÃO
O tempo seco e a baixa tempe-

ratura são muito ruins, por isso 

um fator importante é manter 

a pele do rosto e do corpo hidrata-

da, consumindo bastante água e 

usando produtos hidratantes espe-

cíficos para cada região do corpo. 

Também é recomendável usar 

antes da base um sérum. A dica é 

optar por um com ácido hialurôni-

co que ajuda a hidratar, proteger 

e prepara a pele para receber a 

maquiagem. 

2° - BASE
Essa é a queridinha de todas as es-

tações. A base é fundamental para 

o sucesso de qualquer maquiagem. 

Nessa época, opte por bases mais 

hidratantes e menos “matte”.

3° - PÓ, BLUSH E CONTORNO
O segredo para deixar a pele boni-

ta é manter a mão leve na hora da 

aplicação de itens como pó, blush 

e os contornos. O ideal é ir apli-

cando aos poucos, isso deixará um 

aspecto mais natural e vai evitar o 

ressecamento.

4° - BATONS
Os batons terrosos e com tonali-

dades escuras ganham destaque 

na maquiagem. O batom verme-

lho também combina perfeitamente 

não só nesta, mas em outras estações 

do ano. Vale lembrar a importância 

da hidratação nos lábios para evitar 

o ressecamento do batom. Alguns 

batons líquidos têm em sua fórmula 

a vitamina E, justamente para cuidar 

e hidratar os lábios e evitar o resseca-

mento, dando um acabamento muito 

mais bonito. O uso do ácido hialurôni-

co na boca também tem um resultado 

incrível, ele hidrata e ajuda a disfarçar 

as linhas mais finas.

5° - OLHOS
Em tempos de pandemia, destacar o 

olhar é obrigatório, por conta do uso 

das máscaras. Escolha um “esfuma-

dinho” nos tons de marrom, terrosos, 

vinho e preto, e não deixe de usar muita 

máscara para cílios. Isso deixará um ar 

de seriedade e elegância. Outra ten-

dência que continua em alta é o uso de 

cílios postiços.

Aprenda as 

tendências 

da estação

Inverno pede 
maquiagem 
reforçada
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A 
violência doméstica se tor-
nou o tema da semana após 
Pamella Holanda denunciar 

agressões cometidas pelo ex-mari-
do, o DJ Ivis, no domingo passado. 
Ela divulgou vídeo que mostra o 
músico a agredindo com chutes e 
socos na frente da filha do casal. 
Mas a violência doméstica não é 
caracterizada apenas por agres-
sões físicas.

Paola Lima, advogada e ideali-
zadora do Projeto Lilás (@opro-
jetolilas), que oferece orientação 
jurídica para vítimas, explica que 
existem cinco tipos de violência 
doméstica descritas na Lei Maria 
da Penha: física, psicológica, se-
xual, patrimonial e moral.

Segundo dados do Ipec, 25 mu-
lheres sofrem violência domésti-
ca por minuto no Brasil. E qual-
quer cidadão pode denunciar 
os agressores, não só as víti-
mas. “A denúncia pode ser 
feita através do número 180, 
que é um telefone destinado 
justamente para casos de 
violência doméstica, mas 
não funciona em casos de 
emergência. Nesses casos, 
o 190 é o mais eficaz”, des-
taca a especialista.

PREVISTAS NA LEI 

MARIA DA PENHA 

VIOLÊNCIA FÍSICA: 

É qualquer conduta que ofen-
da a integridade ou a saúde 
corporal da vítima;

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: 

Entendida como qualquer 
conduta que cause dano 
emocional e diminuição da 
autoestima da vítima. Tam-
bém quando prejudica e 
perturba seu pleno desen-
volvimento, degrada ou con-
trola suas ações, comporta-

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, 

sob supervisão de Tábata Uchoa

FOTOS REPRODUÇÃO DA INTERNER

Saiba como identificar os cinco 
tipos de violência doméstica

Caso do DJ Ivis, preso após 
agredir ex-esposa, provoca 

debate no país onde 25 
mulheres são vítimas 

de agressões por 
minuto

PAMELLA HOLANDA

DJ IVIS

mentos,  crenças 
e decisões.  Essa 
violência pode ser 
reproduzida por 
meio de ameaça, 
constrangimento, 
humilhação, mani-
pulação, isolamen-
to, vigilância cons-
tante, perseguição, 
insulto,  chanta-
gem, violação de 
sua int imidade, 
r idicularização, 
exploração e limi-
tação do direito 
de ir e vir ou qualquer ou-
tro meio que cause prejuí-
zo à saúde psicológica e à 
autodeterminação;

VIOLÊNCIA SEXUAL: 

É qualquer conduta que cons-
tranja a vítima ao fazê-la pre-

tagem ou uso da força;

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL: 

Entendida como qualquer con-
duta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instru-
mentos de trabalho, documen-
tos pessoais, bens, valores e di-
reitos ou recursos econômicos;

VIOLÊNCIA MORAL: 

É qualquer conduta que con-
figure calúnia, difamação ou 
injúria contra a mulher.

senciar, manter ou 
participar de rela-
ção sexual não de-
sejada. Também 
quando o agressor 
induz a mulher a 
comercializar e a 
utilizar sua sexua-
lidade, impede de 
usar qualquer méto-
do contraceptivo ou 
quando força a víti-
ma ao matrimônio, 
à gravidez, ao abor-
to ou à prostituição. 
E ainda quando li-

mita ou anula o exercício dos 
direitos sexuais e reproduti-
vos da vítima, seja por intimi-
dação, ameaça, coação, chan-
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H
á cerca 
de qua-
tro anos, 

Gessica Kaya-
ne, a Gkay, des-
pontou como 
uma das prin-
cipais influen-
ciadoras da web, 
atraindo os olha-
res de quase 15 mi-
lhões de seguidores 
ao compartilhar a sua 
rotina com bom hu-
mor. Hoje, aos 28 anos, 
colhe os frutos da popu-
laridade na rede e dá os 
primeiros passos na car-
reira de atriz. Em entrevis-
ta ao DIA, a paraibana fala 
sobre planos e sonhos, além 
de comentar como superou a 
Síndrome de Burnout.

Gkay estreou recentemen-
te seu primeiro filme, ‘Carnaval’, 
longa que atingiu o TOP 10 mundial 
da Netflix, e grava atualmente a série 
‘Nove Suspeitos’, na qual promete apa-
recer “de uma forma diferente”. “Sempre 
tive o sonho de atuar desde criança, mas 
o meu maior era estar na Netflix. Sempre 
assisti às produções deles. Sou muito cinéfi-
la, viciada em filmes e séries, zero o cartaz da 
plataforma assim que ela atualiza”, conta. 

Gkay, que estreou na atuação em ‘Os Roni’, em 
2019, abre o coração ao falar sobre sonhos e futuro. 
“Ainda tenho alguns objetivos: fazer novela, estar 
em uma rede de televisão como a Globo, fazer produ-
ção fora do país. Estou apenas começando, sou uma 
formiguinha na atuação e tenho vários planos. Daqui 
a dez anos, quero olhar para trás e pensar: ‘caramba, 
criei coisas que ficaram marcadas’”, revela.

ADVERTÊNCIA

Acostumada a compartilhar quase tudo o que faz com 
os seguidores, Gkay conta que levou uma advertência 
por divulgar informações antecipadamente. “Levei um 
‘carão’ da Netflix porque soltei algumas coisas da série. 
Estou tão acostumada a ter essa abertura com meu 
público que acabei cometendo esse deslize. Mas, para 
mim, é isso que prende os seguidores. Já são quase 
quatro anos trabalhando na internet e as pessoas se 
apegaram ao meu estilo de vida e a acompanhar as 
minhas novidades. O maior objetivo é me divertir 
e passar alegria”, diz.

Mas ser acompanhada por milhões de pessoas 
também traz mais cobranças internas e externas, 
além de haters e comentários negativos. “Aprendi 
a lidar com as críticas fazendo muita terapia. A 
gente está suscetível à opinião de milhares de pes-
soas e é normal que algumas concordem e outras 
não. Mas, graças a Deus, hoje, vejo essas críticas 
como projeção que as pessoas fazem. Também 
aprendi a diferenciar crítica construtiva da que 
só quer me deixar para baixo. Quando vejo 
um comentário maldoso, ignoro e bloqueio 
aquela pessoa. Prefiro focar nas pessoas que 

FOTO GUSTAVO LIMA
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g o s t a m 
de mim e 
a c o m p a -
nham meu 
trabalho”, 

reflete.
Recente-

mente ,  in -
clusive, Gkay 

saiu do sério 
ao receber co-

mentários mal-
dosos pela mu-

dança no cabelo. 
Ela trocou os fios 

louros pelos more-
nos para gravar a sé-

rie da Netflix. “Postei 
um story estressada 

porque as pessoas se 
apegam muito à bestei-

ra... Saio do sério, sim, e 
respondo porque sou muito 

verdadeira com meu públi-
co. Se tem uma pessoa sendo 

sem noção, eu falo e digo: ‘cara, 
isso não é certo’. Tem gente que é 

sem noção mesmo e merece saber”, 
critica.

SUPERAÇÃO
Gkay compartilha sua rotina todos os 

dias nas redes, mas, recentemente, passou 
um mês afastada. A influenciadora conta 

que foi necessário após ela ser diagnosticada 
com a Síndrome de Burnout, um cansaço ex-

cessivo provocado por trabalho extremo.
“A gente que trabalha com internet não tira 

férias. Até em viagens, eu trabalho. E essa sín-
drome veio quando estava gravando Multishow, 

gravando Netflix, estava com um milhão de publi-
cidades para postar, ou seja, sem pausa total. Pre-

cisava fazer um respiro e foi muito bom porque me 
renovei, voltei mais disposta e com outra cabeça. Li 
muitos livros a respeito e me sinto uma pessoa mais 
disposta. Voltei com força total”, conta.

Apesar de não ter cura, Gkay revela que supe-
rou a síndrome ao entender que precisa separar 
seus momentos de trabalho e lazer. “Não posso 
dizer que nunca mais vou ter. Se eu cometer o 
mesmo erro de trabalhar sem parar, vou estar 
suscetível a outra crise. Mas, com certeza, vou 
me programar para descansar, cuidar do meu 
corpo e mente”, diz.

“Quando a pessoa perceber que não está 
fazendo as coisas com tanto amor como fazia 
antes, está se estressando e se cansando men-
talmente com o que ama, ela precisa ficar 
atenta se está tirando folga, se está dando 
atenção para a família e amigos. Foi assim 
que eu comecei a ter os sintomas. Eu amo 
internet, eu amo meu trabalho, mas tudo 
que envolvia esse universo, me cansava”, 
aconselha Gkay.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob 

supervisão de Tábata Uchoa

Influenciadora fala 

da relação com as 

redes sociais e conta 

como enfrenta a 

Síndrome de Burnout 

 ‘Aprendi a lidar com  ‘Aprendi a lidar com 
as críticas fazendo as críticas fazendo 

muita terapia’muita terapia’
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NOVELAS

A VIDA DA GENTE

SEGUNDA
Ana tenta tranquilizar Sofia an-
tes de sua partida de tênis. Cecí-
lia vence o primeiro set do jogo. 

TERÇA
Júlia fala para Ana que Manuela 
não irá a seu casamento. Olívia 
fica enciumada com a atenção 
de todos à Sofia.

QUARTA
Eva se preocupa com a demora 
de Ana. Suzana avisa a Renato 
que tentará salvar seu casamen-
to com Cícero.

QUINTA
Ana pede para Rodrigo ir embo-
ra de sua casa e passeia pela rua, 
lembrando da discussão que 
teve com a irmã.

SEXTA
Ana diz a Lúcio que não pode 
mais casar com ele. Eva se des-
controla ao saber que Ana não 
vai mais se casar.

SÁBADO
Sofia e Dora se preocupam com 
a reação de Marcos quando o 
questionam sobre as despesas.

18h30 | GLOBO | Livre 

MALHAÇÃO

SEGUNDA
Bianca e Pedro se alarmam ao 
ver Karina falar com Vicki e João. 

TERÇA
Heideguer coloca Nat contra 
a parede mais uma vez. Bete 
aceita conversar com Simplício.

QUARTA
Vicki se emociona com a poe-
sia que João recita. René beija 

Dandara novamente. Dandara 
e René consolam o filho.

QUINTA
Dandara vai atrás de René e 
Gael se surpreende. Bete con-
vida Simplício para tomar café 
e Lincoln a crítica.

SEXTA
Gael leva Bianca e Jade para o 
hospital.

17h45 | GLOBO | Livre 

APOCALIPSE

SEGUNDA
Yarin se assusta com a ati-
tude ousada de Bila. Jacó 
nota a diferença entre Lia e 
Raquel. Beno desmascara 
Raquel. Labão se decepciona 
com Raquel, mas pede segre-
do a Salma.

TERÇA
Jasper castiga Bila. Jacó diz 
que fará uma proposta a La-
bão. Lia descobre que Jacó 
está sendo ameaçado de 
morte. Jacó se abre com Lia.

QUARTA
Malaki pede informações so-
bre Harã. Akia e Maalate se 
beijam às escondidas. Ma-
laki e seus homens chegam 
em Harã.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

SEGUNDA
Carol conversa com as chiqui-
titas sobre deixar a direção do 
orfanato. Todos choram.

TERÇA
Maria conversa com a bone-
ca Laura. As duas dizem que 
não veem a hora de Marian ser 
desmascarada.

QUARTA
Carol está triste por não poder se 
quer entrar no orfanato para ver 
as chiquititas. Mili também diz 
estar com saudade dos amigos. 

QUINTA
 As crianças entram no orfanato 
e veem uma embalagem de pre-
sente. As menores ficam felizes 
ao ver ser um videogame.

SEXTA
Duda pede para a mãe se des-

culpar com Pata. Mariana diz 
que o namoro dele com Pata 
não dará certo. Pata guarda to-
das as roupas que ganhou e fica 
decidida a devolver tudo

SÁBADO
 Neco diz para Rafa que está es-
perando Helena sair do portão 
do orfanato para visitar Lucia. 
O garoto pede ajuda para Rafa.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

SEGUNDA
Reginaldo leva José Alfredo até 
sua casa. Cristina recebe uma 
notícia ruim sobre Fernando.

TERÇA
José Alfredo manda Josué levá-
-lo à casa de Cora. Tuane sugere 
que Elivaldo se aproxime de José 
Alfredo. Cora encontra José Al-
fredo e cai desmaiada.

QUARTA
Filipa ewa participar de uma 
reunião ea participar de uma 
reunião ewa participar de uma 
reunião do CLP.

QUINTA
Danielle chora ao se lembrar 
da conversa com Érika, sem 
perceber que é observada por 
Amanda.

SEXTA
Maria Marta não aceita que João 
Lucas se case com Du. Danielle 
conta para Érika que Du caiu da 
escada e Téo divulga a informa-
ção em seu blog.

SÁBADO
José Alfredo manda Josué ou-
vir a conversa de Maurílio e 
Téo. Espinoza entrega o vidro 
com o líquido especial para o 
Comendador.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

PEGA PEGA

SEGUNDA
Nelito e Júlio ouvem Pedrinho 
dizer ao advogado que venderá 
o Carioca Palace Para Eric.

TERÇA
Malagueta ajuda Sandra Mada-
lena a fazer o teste de gravidez 
e mente para a colega dizendo 
que o resultado foi positivo.

QUARTA
Eric briga com Maria Pia. Pedri-
nho passa mal ao saber que foi 
roubado.

QUINTA
Antônia analisa as imagens das 
câmeras do hotel e nota um ris-
co na haste dos óculos do ladrão.

SEXTA
Eric garante ao delegado Siquei-
ra que não roubou o hotel. Júlio 
decide enviar sua mala com o 
dinheiro do roubo por correio.

SÁBADO
Elza e Prazeres decidem abrir a 
mala de Júlio. Domênico avisa 
a Eric que ele será transferido.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

DIVULGAÇÃO LOURIVAL RIBEIRO/SBT

DIVULGAÇÃO

QUINTA
Labão descobre que Lia ama 
Jacó. Malaki ordena o início 
de um ataque. Ele leva Bila.

SEXTA
Resumo não disponibilizado 
pela emissora.

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: 
amém, ameno, 
ante, anteontem, 
arte, ator, atro, 
eito, ente, iate, 
item, mate, meia, 
mente, mentira, 
mentor, metro, 
montar, neto, 
nome, ontem, 
optar, peitar, 
porte, pote, praia, 
prata, raia, rito, 
rota.

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 Expresse seu carinho a sua 
família, demonstre mais o seu 
amor. Você vai estar a todo 
vapor no trabalho remoto e 
será bastante criativa. Bom 
momento para iniciar um ro-
mance. Cor: pink.

 N O seu signo vai estar mais 
comunicativo nesse momen-
to. Há risco de perder algo 
que tenha construído. No 
amor, o relacionamento pode 
se tornar instável e implodir. 
Cor: preto.

 N Ganhe dinheiro com escrita 
nas suas redes sociais. Quem 
trabalha no comércio vai fa-
turar uma graninha a mais. 
Talvez seja hora de se com-
prometer com um lance. Cor: 
verde-claro.

 N Ótimos momentos de lazer 
em casa. Converse bastante 
com familiares e amigos pró-
ximos. Mais à noite, algumas 
amizades podem ser abala-
das. Se esforce na vida em ca-
sal. Cor: dourado.

 N Lembranças e histórias vão 
ser relembradas por você. 
Faça chamadas de vídeo e se 
entregue à nostalgia com ami-
gos próximos. Na paquera, 
converse de tudo um pouco. 
Cor: pink.

 N Você vai estar com a ima-
ginação em alta, aproveite 
o momento. Aproveite para 
definir novos objetivos. Pode 
abandonar uma paquera an-
tiga e se jogar em novos con-
tatos. Cor: vermelho. 

 N Se expresse com sabedoria, 
escolha o que responder. Pode 
passar uma excelente impres-
são no trabalho e até um di-
nheirinho a mais. Seja mais 
amorosa no romance. Cor: 
terracota.

 N Alguns papos emocionan-
tes com pessoas de longe po-
dem ocorrer. Tenha um pou-
co mais de paciência em casa. 
Procure uma paquera meio 
alternativa para se divertir 
um pouco. Cor: branco.

 N Melhore as suas relações 
com amigos e parentes mais 
próximos. Seja acolhedora. 
Pode ficar sabendo de alguns 
segredos. Reflita sobre os seus 
limites na vida a dois. Cor: 
violeta.

 N Vai ser muito sociável e 
pode conquistar alianças 
interessantes para si. Pode 
ajudar um amigo financeira-
mente. Cuidado para não ou-
sar demais e se complicar na 
paquera. Cor: carmim.

 N Se destaque no mundo pro-
fissional com o seu jeito inte-
ligente e comunicativo de ser. 
Saúde vai estar em um ótimo 
momento. Enfrente os obstá-
culos da união amorosa. Cor: 
amarelo-ouro.

 N Converse com pessoas que 
tenham interesses parecidos 
com os seus, isso estreitará la-
ços. Pode ter novas amizades 
pelas redes sociais. Conquiste 
algum interesse antigo seu. 
Cor: rosa.

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

PANDEMIA E AVANÇO DE 
VACINAS MUDAM ROTEIRO 

C
omo já destacado neste espaço, a Guerra do Paraguai, um conflito que 
aconteceu de dezembro de 1864 a março de 1870 e colocou o Paraguai 
contra Brasil, Argentina e Uruguai, estará entre as principais aborda-

gens da próxima novela das 18h da Globo, ‘Nos Tempos do Imperador’, com 
estreia marcada para 9 de agosto.

O conflito foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que 
as nações possuíam. Ao longo dos anos, o grande prejudicado foi o Paraguai, 
que teve sua economia arrasada e provocou centenas de mortos. Mas como 
realizar um evento desse porte em tempos de pandemia? Lembrando ainda 
que a novela termina com o fim da guerra!

As equipes estão estudando todas as alternativas para se chegar a uma 
saída que não comprometa a vida de ninguém. Por exemplo, deixar para 
gravar a sequência de batalhas aos 45 do segundo tempo, bem mais para 
frente, quando, acredita-se, as campanhas de vacinação contra a Covid-19 
estarão mais adiantadas.

Claro, também não se descarta recorrer a truques de computação, os 
tradicionais efeitos visuais que multiplicam personagens. Nesse quesito, 
a novela também possui uma equipe bastante preparada, que já tem feito 
alguns “milagres” na reconstituição de época.

VILÃ DA HISTÓRIA
  n Ainda sobre ‘Nos Tempos do Imperador’, Heslaine 

Vieira, a Zayla, será uma de suas principais vilãs. A per-
sonagem, filha dos líderes da Pequena África, mulher 
que nunca aceita de maneira passiva o destino im-
posto aos da sua raça negra. Os caminhos que toma a 
tornam uma antagonista destemida e manipuladora.

  n As gravações da terceira temporada do reality 
show gastronômico ‘Top Chef Brasil’, exibido pela 
Record, vão começar no dia 17 de agosto nos es-
túdios da GGP, em São Paulo. Comando de Felipe 
Bronze e participação dos jurados Ailin Aleixo e 
Emmanuel Bassoleil. A produção é da Floresta.

  n Após a informação sobre a estreia de Luciano Huck 
nos domingos da Globo, a partir de 5 de setembro, co-
meçaram a circular alguns boatos na Globo de que o 
‘Show dos Famosos’ poderia mudar de São Paulo para 
o Rio de Janeiro. O que se pode garantir é que o quadro 
continua sendo produzido e orçado por SP.

  n De acordo com a CNN 
Brasil, “o Evaristo (Costa) 
narra e apresenta apenas 
o ‘Séries Originais’, que 
são produções nacio-
nais” do canal de notí-
cias. Portanto, explica a 
emissora, não há risco de 
colisão com o novo traba-
lho executado por Glória 
Vanique na apresentação 
e narração de documen-
tários internacionais.

  n A agência Actors e 
Arts, ao postar na inter-
net que sua atriz, Letícia 
Salles, fará a jovem Filó 
no remake de ‘Pantanal’ 
na Globo, também des-
tacou que a novela só vai 
estrear no ano que vem. 
Uma informação, aliás, 
que já havia sido anteci-
pada neste espaço. Letí-
cia fará par romântico 
com Renato Góes, o José 
Leôncio da vez.

  n Monica D’Alfonso, editora-chefe do ‘SBT Brasil’, 
na volta das férias, ganha novas funções na emisso-
ra em São Paulo. Ela passará a desempenhar o papel 
de chefe de redação na TV. O canal, assim, chega à 
marca de três chefes de redação, incluindo Rodrigo 
Hornhardt, do ‘SBT News’.

DATA MARCADA

RUMORES

DISTÂNCIA 

SÓ REFORÇOU

MOVIMENTAÇÃO

  n Ficou para dia 21 o encer-
ramento de gravações da se-
gunda temporada da série 
‘Aruanas’ nas locações de São 
Paulo.

 nPaulo Soares, o Amigão, 
continua afastado do dia a 
dia dos canais Disney.

 nCarmo Dalla Vecchia, em re-
cente live, tocou num assunto 
interessante. Por que a Globo 
não procurou produzir uma 
segunda temporada da série 
‘A Cura’(2010). A produção, 
assinada por João Emanuel 
Carneiro e Marcos Bernstein 
foi um sucesso e deixou um 
clima de “quero mais”.

 nQuando voltar dos Estados 
Unidos, Deborah Secco “vai 
analisar o campo” para definir 
seus novos trabalhos, informa 
o estafe da atriz.

 nCom o avanço da vacinação 
contra a Covid-19, o trabalho 
presencial no SBT será inten-
sificado a partir de agosto.

 nNesta segunda-feira, às 
21h25, Karen E. Laine e Mina 
Starsiak estão de volta ao Dis-
covery Home & Health para 
quarta temporada da série 
‘Reforma em Família’.

Longe da TV, Danielle Winits 
está investindo em uma espé-
cie de escola de atores, que ela 
prefere classificar como um 
“instituto”, cuja intenção é de-
mocratizar o acesso a cursos 
de interpretação. O objetivo 
é tornar acessível, através de 
plataformas digitais, conteú-
dos exclusivos para quem de-
seja ingressar na carreira ou 
mesmo para atrizes e atores 
que buscam se aprimorar na 
profissão.

Na próxima segunda-feira, às 22h30, começa mais 
uma nova temporada da série ‘Tô de Graça’ no 
Multishow, comandada por Rodrigo Sant’Anna. 
A construção de um novo conjunto habitacional 
na comunidade é o ponto de partida para as 
confusões da divertida família. Nelson Freitas (na 
foto com Rodrigo), Mc Marcinho, Maíra Charken, 
Juliana Guimarães, Sidney Sampaio, Flavia Reis 
e Andrea Veiga farão participações especiais ao 
longo dos 25 episódios inéditos.

GIANNE CARVALHO / DIVULGAÇÃO MULTISHOW

A Netflix pretende lançar somente em dezembro a série 
documental ‘É o Amor: Família Camargo’, reunindo Zezé di Camargo e a 
filha Wanessa. No programa, além de bastidores da família, o trabalho 
de produção de um novo disco.

FIM DO ANO.

baterebate

C’est fini
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