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televisão
LL‘muita honra ter participado

Paola deixa MasterChef
Chef se despede do time de jurados pra focar nos próprios negócios

A

Band anunciou na tarde
de ontem a saída da chef
de cozinha Paola Carosella.
Em nota oficial, o Grupo Bandeirantes agradeceu a parceria e toda a dedicação da jurada do reality
de culinária‘MasterChef’.“Ela ajudou (e foi uma das protagonistas),
ao lado de um grande time de profissionais,a consagrar o programa
como um dos maiores sucessos da
TV brasileira”, diz o comunicado.
De acordo com a nota, Paola comunicou à direção da Band
ontem a decisão de focar suas
atenções nos negócios particulares,que estão em fase de expansão.
“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado‘MasterChef’na Band.Aqui
estou e estarei sempre na minha
casa. Mas neste momento minha
empresa precisa de meu tempo e
dedicação integral. Para os meus
colegas queridos, para todos os
que acompanham e assistem ao

‘MasterChef’ e para a direção da
Band e Endemol,meu muito obrigada e minha torcida sempre”,disse Paola, cujo substituto na próxima temporada do ‘MasterChef’
ainda não foi definido.
Internautas lamentaram muito a sua saída do reality. “Paola,
por favor não saia, eu amo você,
eu amo‘MasterChef’,por favor,fica! O programa são vocês quatro e
pronto.Faz isso não,2021 não pode começar assim”, escreveu uma
fã, citando a apresentadora Ana
Paula Padrão e os também jurados
Érick Jacquin e Henrique Fogaça.
Outra internauta postou: “Fiquei muito triste com a notícia.
Vê-la na TV já é um grande prazer. Assim como seus parceiros
no programa, você tem um talento na arte da culinária inigualável.
Sou e continuarei sua fã,obrigada
por tantas dicas durante todo esse
tempo. Muita coisa aprendi. Boa
sorte em seu novo caminhar”.
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MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Benê e Guto comemoram suas apresentações. MB implora
para ficar na casa de Lica. Keyla, Ellen,
Tina e Anderson planejam uma forma
de desmentir as notícias tendenciosas
sobre o Cora e Dóris.Josefina repreende
Cícero pela forma com que trata Benê.
Benê questiona o pai sobre sua pensão.
FLOR DO CARIBE

HAJA CORAÇÃO

19h40. Globo:Apolo diz a Shirlei que
não conseguirá viver sem Tancinha.
Aparício incentiva Giovanni a encontrar
Camila.Francesca eTancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando.Beto se prontifica a ajudar Francesca
e Tancinha a abrirem um restaurante.
Camila tenta fugir do iate.
AMOR SEM IGUAL

AargentinaPaolaCarosella,de48anos,éempresáriaechefdecozinha

Apresentadora denuncia assédio
Demitida no último dia 5, Carina Pereira diz ter sofrido preconceito
Reprodução

revelou Carina, que continuou:
“No começo eram piadinhas
dos colegas, algum tratamento diferenciado porque eu não
era dali, mas depois foi o meu
chefe. Ele dizia: ‘Ah, a Carina
consegue essa exclusiva porque é mulher, tem o que você
não tem, oferece o que você não
oferece...’ Quando era colega,
eu retrucava, mas quando era
o chefe, não, porque era alguém
que eu admirava. E as coisas foram piorando”, iniciou.
Carina afirmou que chegou a fazer uma denúncia ao

Resumo das
novelas

18h30. Globo: Zuleika liga para
Cassiano. Ester perde a entrevista da
guarda de Laurinha.Alberto mente na
entrevista, dizendo que Ester costuma
chegar tarde em casa, insinuando que
ela é irresponsável. Carol pergunta a
Lino por que ele desenhou o rosto de
Taís nos modelos de suas roupas.

LLTRABALHOU NO ‘GLOBO ESPORTE MINAS’

Apresentadora do ‘Globo
Esporte Minas’ entre 2017 e
2019, Carina Pereira usou as
redes sociais na noite de terçafeira para fazer um desabafo.
Após sete anos na emissora, ela
foi demitida no dia 5 de janeiro
e disse ter sofrido assédio moral por parte de superiores.
“Aconteceram algumas coisas que já estavam somando.
Enfrentei uma redação de esporte e não sabia que seria tão
desafiador assim. Enfrentei
muito preconceito por ser mulher e por não ser desse meio”,
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RH. “O que ele fazia comigo,
ele fazia com outros colegas. A
gente resolveu denunciar. Primeiro, a gente foi no RH. Não
resolveu muito. Depois a gente fez uma denúncia na ouvidoria da empresa. Fui mudada de horário, de função. Para
mim, as coisas pioraram. Eu
era a única mulher dessa galera que denunciou e sinto que
fui a única prejudicada. Aquilo me entristecia. Aquilo ficava
na minha cabeça. Por que para
mim as coisas eram mais difíceis?”, indagou.

21h. Record: Poderosa desce a escada deslumbrante.Todos percebem
só de olhar que ela está mudada. Cindy, Maria Antônia e Angélica conversam sobre fé.Angélica indaga porque
Miguel não a visitou e Maria Antônia
diz que ele quer muito, mas que cabe
a ela o próximo passo. Angélica diz a
Caio que sempre se sentiu sua mãe.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Junior está dentro do carro com Maria Cecília e vê no lado de
fora o primeiro beijo entre Fernando
e Carol. Ele fica visivelmente incomodado. Cintia, Armando, Carmen
e Matilde estão na sala do orfanato
com o baú, quase dormindo, porém
ninguém se atreve a pegar no sono.
A FORÇA DO QUERER

Carina Pereira: ‘Me entristecia’

21h30. Globo: Todos acodem Jeiza,
que afirma saber de onde veio o tiro
contra seu carro. Ritinha pede que Bibi
não faça nada contra Zeca. Simone garante a Joyce que Ivana não está usando
drogas. Jeiza conversa com Caio sobre
as ações de Bibi e Rubinho contra ela e
Zeca.Zeca se emociona com a ajuda de
Ritinha. Ruy vê Irene com Mira.

