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NOVO REALITY. O cantor Leo Chaves, que deu uma pausa na dupla
com o Victor, e o produtor musical João Marcelo Bôscoli fecharam com
a parceria Record-Endemol Shine para o júri do reality ‘The Four’. Resta
agora definir a representante feminina.

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

TRISTEZA
Ontem, começo da manhã, foi demitida toda a
produção do ‘Agora é Domingo’, programa do Datena, na Band. Perguntado, o apresentador informou
que não concordava com aquilo e que era uma decisão da direção da empresa. A mesma consulta foi
feita ao diretor-geral da TV, Juca Silveira, se isso
significava o fim do projeto.

■

A RESPOSTA
Atendendo a solicitação da coluna, veio a pronta
resposta de Juca Silveira: “O programa ‘Agora é Domingo’ tal como é hoje, não continuará. Preferimos
desenhar um novo programa para ser comandado
pelo Datena na futura grade. Estas ideias começam
a ser reunidas a partir de agora e, inclusive, o novo
programa pode ser levado ao ar aos domingos ou
em uma outra posição da programação, no horário
nobre. Tudo está sendo revisto”.

■

RETORNO
■ Luciana Gimenez já
tem data para voltar
com seus programas, ao
vivo, na RedeTV!: dia 28,
às 22h30. Na parte que
toca ao vídeo é isso. No
particular, existe a renovação do seu contrato
pela frente. O compromisso atual termina em
março, mas o acerto já é
dado como certo.

CONTRATO RENOVADO COM
PRODUTORA DE NOVELAS

A

parceria entre Record e Casablanca foi renovada antecipadamente
por mais cinco anos. Uma história que vem desde 2015, ocasião em
que a produtora assumiu parcialmente o complexo de estúdios, do
Rio, antigo RecNov, e também passou a ser responsável por toda operação
que envolve a realização de séries e novelas. Começou com ‘Escrava Mãe’
e, tempos depois, o seu grande sucesso, ‘Os Dez Mandamentos’.
Foi a melhor maneira encontrada para diminuir e gerenciar os custos
envolvidos, através de uma empresa especializada. Pelo acordo estabelecido, desde o primeiro dia, a Record continua com o poder de demitir
e contratar pessoal, ficando para a Casablanca o compromisso pelo desenvolvimento dos trabalhos. Um acordo que sempre funcionou e acabou se ampliando a outro braço da empresa, a TeleImage, hoje também
responsável por produtos do entretenimento, como ‘A Fazenda’, ‘Power
Couple’ e ‘Troca de Esposas’, da Ticiane Pinheiro, que estreia em breve.
GLOBO/REINALDO MARQUES

baterebate
■ O ‘Esporte

Espetacular’
estreia neste domingo uma
série sobre os 25 anos da Superliga realizada pelo repórter André Gallindo...

■ ... No primeiro episódio, ela
vai mostrar como o sucesso
da seleção brasileira impulsionou o vôlei nacional.
■ Os críticos de ‘O Sétimo
Guardião’ nas mídias sociais
são aqueles mesmos que
reclamam da mesmice nas
novelas. Quando uma resolve ou tenta apresentar algo
diferente, também toma
paulada. Complicado.
■ Vanessa Gerbelli encerrou
participação em ‘Jesus’, na
Record, via contrato por obra.
Com bom trânsito em todas
as emissoras, vai agora avaliar novos convites.

DIVULGAÇÃO/REDETV!

Em mais uma edição de férias, o próximo ‘Domingão do Faustão’ vai receber
com pizza os seus vários convidados. O lado feminino do programa estará
representado por ninguém menos que Glória Maria, Juliana Paes, Fabiana Karla,
Sophie Charlotte e Lília Cabral

CHAMADA

O PROBLEMA É...

■ Direto de Orlando, Silvio Santos digitou o texto da chamada de ‘Pássaros Feridos’, que o SBT
vai reapresentar a partir do próximo sábado.
Em um dos trechos, é dito que “os pássaros feridos no SBT totalmente recuperados, estão com
ótima saúde...”.

■

COISAS DO SBT
■ Impossível para qualquer um no SBT contestar qualquer determinação do dono. Até porque
não existe diálogo, mas sempre uma comunicação, ou ordem, através do seu único assessor
direto, Rafael Larena. Fica mal para a imagem
do SBT sempre trabalhar com coisas do passado.

São duas as questões neste caso. A
primeira é a necessidade de uma explicação dos “pássaros”
com a série. Outra é
que, pelo tempo que
foi produzida (1983)
e até da sua exibição
por aqui (a primeira vez em 1985), nos
cumpre a dolorosa
missão de informar
que os tais “pássaros” morreram há
algum tempo.

■ Em seus interiores, o elenco de ‘O Sétimo Guardião’
já recebeu o capítulo 66 da
novela. Já o autor Aguinaldo Silva continua em ritmo
acelerado no texto. Ontem,
fechou o centésimo.
■ Toda a grandeza do Henfil
é celebrada no documentário
que leva seu nome, com exibição na GloboNews, neste
sábado, às 16h30.

C’est fini
Ainda em se tratando de
Band, parece que o tão anunciado acordo com a Disney
ficou mesmo na vontade. O
negócio não andou e dá toda
pinta de que não vai andar.
Ninguém assume, mas parece que já jogaram terra em
cima.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

