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ORDEM ESTABELECIDA.
As gravações da nova temporada da ‘Sessão de Terapia’ começam agora
em janeiro e devem se estender até o final de março. No entanto, a estreia no GNT está prevista só para o primeiro semestre de 2020.

■ Com José Carlos Nery: flavioricco@terra.com.br

EXEMPLO
A tudo que foi dito na nota anterior, ‘O Sétimo
Guardião’ pode ser citada como exemplo da vez.
Quase dois meses no ar e não é possível encontrar
ninguém destoando em seu elenco. Regularidade
que impressiona.

■

MÃO DUPLA
Ainda não chegará à totalidade, mas se intensificará ainda mais, nesses próximos tempos, o aproveitamento dos valores da Globo em transmissões
e programas do SporTV.
E do SporTV na Globo.

■

ACELERADO

DIVULGAÇÃO

Difícil ter o número exato,
mas já são muitos os projetos
de séries aprovados por Silvio de Abreu e Glória Perez
para os próximos tempos.
Ma s s ó u m a m i n o r i a
para exibição na Globo. A
maior parte deles vai para o
streaming.
Glória Perez

■

PONTO DE APOIO
De qualquer forma, todas as produções para o
streaming da Globo, em seu lançamento, terão uma
apresentação especial na TV aberta.
Assim como foram ‘Assédio’ e ‘Ilha de Ferro’, por
exemplo.

■

PREPARAÇÃO REDUZ ERROS
DE INTERPRETAÇÃO

C

omuns no passado, diminuíram demais nos últimos tempos as críticas ao desempenho de atores e atrizes nas novelas.
Existem exemplos históricos. Adriana Esteves, hoje um monstro,
sempre candidata a prêmios por suas atuações, foi muito mal como Mariana, em ‘Renascer’, do Benedito Ruy Barbosa, exibida na Globo em 1993.
Outro caso, este com consequências mais sérias, o de Ricardo Macchi,
cigano Igor, em ‘Explode Coração’, da Glória Perez, na mesma Globo e
também no passado, 1995.
Ao contrário da Adriana, a ele nunca mais foram oferecidas melhores
oportunidades para se recuperar.
Desastres tão comuns, que não chegaram a ser reduzidos a zero, mas
que foram diminuídos de maneira bem acentuada nos últimos anos,
muito disso pelos maiores cuidados que passaram a existir, tanto na escalação, como e principalmente na preparação desses elencos.
Workshops e leituras de texto, além de outros tantos cuidados, além
de assegurar resultados melhores, passaram a oferecer uma segurança
que antes não existia.
Hoje, ao contrário do que já foi, os elogios aos bons desempenhos acabaram por se tornar muito mais comuns.

A Band já tem
uma série de decisões tomadas para
a sua programação
em 2019.
Serão muitas
as mudanças, especialmente na
grade do sábado e
domingo. E, como
certeza, um maior
investimento no
esporte.

‘Espelho da
Vida’, desde o dia
3 passado, entrou
em exibição na TV
Globo Portugal.
E os cuidados
nos figurinos, desenvolvidos para
estabelecer a diferença entre os personagens do Rio e
de Rosa Branca são
bem destacados
pela crítica de lá.

maiores sucessos do streaming da Globo...
■ ... A terceira temporada entrará em produção ainda no
primeiro trimestre de 2019.
■ João Emanuel Carneiro
deve continuar como autor
de novelas das 9 da noite na
Globo...
■ ... A possibilidade de fazer
um próximo trabalho em
outro horário, não avançou
internamente...
■ ... No entanto, em se tratando de uma nova novela,
na melhor das hipóteses, só
será em 2023.
■ Dan Stulbach é um ator de
trabalhos que sempre ficam
marcados...

■

■

■ ‘Sob Pressão’ já é um dos

GLOBO/RAFAEL CAMPOS

VAI INDO

TAMBÉM LÁ

baterebate

■ ... E, isto, desde o Marcos, o
da raquete de tênis, em ‘Mulheres Apaixonadas’...
■ ... Eurico, de ‘O Sétimo Guardião’, é só mais um nesta fila.
■ Globo e Telemundo têm estreitado ainda mais as suas
relações...

Ainda não existe nenhum trabalho anunciado para
Isis Valverde na Globo. E não há nenhuma chance do
seu retorno acontecer neste primeiro semestre. Mas
o seu nome já será disponibilizado para escalações
entre maio e junho.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O nome da Graziella Schmitt foi um dos primeiros a aparecer no elenco de ‘Jezabel’, macrossérie da Record. Uma escolha do diretor
Alexandre Avancini. Na ocasião, ninguém, nem
ela ainda sabia da sua gravidez. Após a confirmação, Adriana Birolli foi chamada para o papel de
Aisha, uma das protagonistas.

■ ... Para este 2019 são fortes
e estão bem encaminhadas
as possibilidades de novas
parcerias.

C’est fini
Eri Johnson acertou com a
Record e vai fazer a novela
‘Topíssima’.

■

Será o seu segundo trabalho
na emissora. O primeiro foi
em ‘Belaventura’.
Ficamos assim. Mas amanhã, 2019, tem mais. Tchau!

