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O s lustres foram feitos especial -
mente para a festa. Os enormes 
arranjos de �ores cor-de-rosa 
tiveram inspiração no diamante 

desse tom, uma das mais valiosas pedras do 
mundo. Na tribuna de honra do Jockey Club 
do Rio de Janeiro, sábado (19), o elenco da 
novela Império se reuniu para comemorar 
a estreia da trama das 9 da Globo, cercado 
pelo luxo que pontua a história, escrita 
por Aguinaldo Silva, 71 anos. “Essa festa é 
digna do meu império”, brincava o autor, 

divertindo-se com a piada fácil. A novela 
se passa em torno da família Medeiros, que 
fez fortuna com mineração. “Não gosto de 
ostentar, mas estou adorando ter tudo que 
a minha personagem tem. As joias, os sapa -
tos...”, explicou Lilia Cabral, 57, que vive a 
rica Maria Marta. A seu lado, Leandra Leal, 
31, des�lava com um longo da grife Glória 
Coelho e joias Jack Vartanian (con�ra os 
looks da noite a partir da página 50) . Tudo 
bem diferente do que usa como a camelô 
Cristina. “Tenho de aproveitar essa noite. 

Porque, pela minha personagem, só usarei 
uma roupa assim no máximo no último 
capítulo”, brincava ela, que está passando 
o texto com sua mãe, a atriz Ângela Leal, 67. 
Con�ra o que aconteceu na noite de festa.

 Quer tirar Marina Ruy Barbosa, 
19, do sério? Basta simpli�car sua per -
sonagem, Maria Ísis, de�nindo-a como 
“ninfeta”. Defensora número um do papel, 
ela garante que a relação entre a perso -
nagem e José Alfredo (Alexandre Nero) 

O papo de Adriana 
Birolli e Alexandre 
Nero, que admitiu  
já ter tomado várias 
rasteiras da vida,  
como seu personagem,  
João Alfredo

O encontro de 
Lilia Cabral e 
Othon Bastos

Leticia Birkheuer e Paulo 
Betti, que atuam no 

mesmo núcleo da trama

Rômulo Arantes Neto, 
Ana Carolina Dias  
e Chay Suede

Joaquim Lopes 
e Suzy Rego

Julia Fajardo atuará 
com o pai, José 

Mayer: “Essa nova 
geração não 

precisa de 
conselhos”, disse 

orgulhoso

Regina Duarte, que 
estava emocionada 
por voltar a trabalhar 
com Aguinaldo Silva, 
coautor de Roque 
Santeiro (1985)

FO
TO

S:
 R

EG
IN

A
LD

O
 

TE
IX

EI
R

A

M
IG

U
EL

 
S

Á

M
IG

U
EL

 
S

Á



Revista Contigo!
Julho de 2014

4/4

 Como o protagonista da história, José Alfredo 
(Alexandre Nero),  é dono de uma rede de joalherias, a 
produção de arte da novela, em conjunto com o setor 
de �gurino, passou dois meses pesquisando sobre joias , 
conversando com vários designers e visitando lojas con -
ceituadas. O resultado foram mais de 200  réplicas de 
pedras variadas para compor o acervo da joalheria , com 
coleções tradicionais e especiais . Algumas foram expos -
tas na festa. “A pedra brasileira que mais faz sucesso no 
momento é a turmalina paraíba, então escolhemos mui-
tas peças e réplicas do tipo ”, explicou a produtora Flavia 
Cristófaro, que fez parte da equipe de pesquisa . Maria 
Clara (Andréia Horta) será a responsável pela criação das 
peças na trama e fez um workshop para aprender a ma -
nipular pedras e equipamentos usados por especialistas.

na verdade é uma linda história de amor. 
“É um romance no estilo do �lme Lolita”, 
defende, embora a personagem do livro 
de Vladimir Nabokov, que teve versões no 
cinema em 1962 e 1997, seja uma ninfeta 
que se envolve com um professor bem mais 
velho. Questionada sobre as cenas mais 
quentes, a atriz garante estar tranquila. “É 
a continuidade do trabalho que comecei 
aos 9 anos. Encaro com naturalidade, não 
�co pensando nisso”, disse.

 Protagonista da primeira fase da no -
vela, na qual interpreta Maria Marta, Adriana 
Birolli, 27, quis impressionar. Todo o look 
da atriz foi avaliado em 560 mil reais. Só o 
bracelete, feito pela H.Stern em homenagem 
à novela, tinha 1.026 diamantes e custou 
meio milhão de reais. 

 Aílton Graça, 49, aboliu o tênis de 
sua vida. Dentro de casa, só os saltos têm 
vez. Na trama, ele interpreta o travesti Xana 
Summer. “Comprei pares de sapatos para 
treinar. Ando no salto todos os dias”, contou 
ele, que também tem feito aulas de dança 
stiletto, que é sexy e trabalha o equilíbrio. 
“Quero dançar em cima do salto como a 
Beyoncé e a Shakira”, empolgou-se.

 Lilia Cabral contou como mantém 
a boa forma. A atriz é adepta de uma das 
dietas da moda, que corta o glúten das 
refeições. Ela também evita o açúcar. 
“Mas, às vezes, não resisto e como um 
brigadeiro”, assumiu, revelando que não 
se preocupa com a idade. “Se eu tivesse 
medo de envelhecer, perderia minha 
felicidade”. 

 José Mayer, 64, está achando positivo 
o burburinho em torno de seu personagem, 
o gay enrustido Cláudio, que terá cenas 
românticas com Klebber Toledo, 28. “Foi 
uma ruptura estética da minha imagem de 
galã, que estava solidi�cada. Isso renova 
o olhar do público em relação ao meu 
trabalho”, comemorou, para defender 
em seguida o direito dos homens que 
preferem não assumir publicamente que 
são gays. Ele brincou que não consegue se 
imaginar no lugar do personagem. “Essa é 
uma hipótese difícil de exercitar na minha 
cabeça (risos) . Mas eu acho que liberdade 
é a palavra-chave. Todo mundo é livre para 
ter o comportamento que bem entender e 
não levantar uma bandeira.”

José Mayer, Joaquim 
Lopes, Cris Vianna 
e Nicollas Paixão

O casal Karen Brustolin e  
Alexandre Nero, ao lado 
do ator Daniel Rocha

Rafael Cardoso 
e Mariana Bridi, 
grávida de sete meses

Adriana Birolli,  
Leticia Birkheuer, Leandra 

Leal e Andréia Horta

Vanessa Giácomo 
confere a exposição 
das réplicas de joias 
usadas na novela
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Aguinaldo Silva 
cumprimenta sua 
protagonista, Lilia Cabral 
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