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ESQUENTANDO. A Record e a produtora Floresta já estão com tudo
ajustado para a segunda temporada do reality show ‘Top Chef Brasil’,
com apresentação de Felipe Bronze. O programa foi bem avaliado na
emissora e a ideia é estrear no começo de abril do ano que vem.
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PRECISA SE MEXER 1
NN Importante colocar que o SBT, mesmo sem fazer

grandes investimentos, também supera a Record
nos demais dias, daí também a necessidade de uma
agitada geral.

PRECISA SE MEXER 2
NN Exemplo:

na média das segundas-feiras de setembro, ainda na Grande São Paulo, a TV de Silvio
acumulou 6,1 pontos de média e garantiu a segunda
colocação contra 5,5 da Record. A Globo marcou
14,7 e a Band, 1,8.

ESQUECE
NN Depois

de ‘Órfãos da Terra’, não existe a menor
possibilidade de Duca Rachid e Thelma Guedes tentarem “ressuscitar” o projeto ‘O Homem Errado’. A
Globo enterrou a história, que chegou a ser pensada
para o horário das nove.

PASSARELA
NN A

novela ‘Amor de Mãe’, substituta de ‘A Dona
do Pedaço’, ainda não embalou para Isis Valverde.
Realizou poucas cenas como uma enfermeira da
história de Manuela Dias. Por enquanto, o que tem
exigido muito da atriz é o expediente como modelo,
aqui e lá fora.

RECORD SE PREPARA PARA
REDUZIR VANTAGEM DO SBT

A

Record iniciou um trabalho em seus mais diferentes setores a fim de
diminuir a vantagem do SBT aos domingos. Um pacote completo e
necessário mirando as diversas faixas horárias, sua parte visual, passando por contratações e reformulação de programas.
Ciente da necessidade de reverter o quadro, a ordem é atacar em todas as
direções. Tem sentido. Dados do Kantar/Ibope válidos pela Grande São Paulo
revelam, por exemplo, que em setembro a emissora de Silvio Santos abriu 3
pontos de vantagem, totalizando 58% mais audiência.
Nesse período e faixa de comparação, o SBT marcou 7,4 pontos de média
contra 4,7 e garantiu a segunda colocação isolada. A Globo ficou com 12,4 e a
Band encerrou com 1,2 de média aos domingos. Celso Portiolli, Eliana e Silvio
Santos são os principais responsáveis por este bom momento.
Justamente nesse cenário de enorme pressão surgirá Sabrina Sato como
apresentadora do novo ‘Domingo Show’ em substituição a Geraldo Luís. Sem
dúvida, será o maior desafio da sua carreira. Resta conhecer, ainda, os demais
movimentos que serão realizados pela Record na programação de domingo.
MATTEO BONAS

RETIRADA
NN Carla Cecato entra

em férias a partir de
amanhã na Record
e só deverá retomar
as atividades após o
dia 22. A jornalista,
conforme informado, deixou a edição
diária do ‘Fala Brasil’
- atendendo orientação médica — e
comandará o informativo aos sábados
— que ganhará nova
roupagem.

Record leva um
ano para estudar e
montar o elenco de ‘A
Fazenda’. Daí, quando você imagina que
serão apresentados
nomes de impacto,
grandes novidades,
acaba se deparando com figuras que
até outro dia estavam em programas
da própria Record,
da MTV ou do ‘BBB’.
Quem explica?

NN Terminaram as gravações

de ‘Desalma’, nova série do
Globoplay. Nos principais papéis dessa produção, gênero
sobrenatural, Cássia Kis, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro.
NNA ClickTube (Web) está pre-

parando um jornal que será
apresentado por Guto Abranches, ex-GloboNews. Serão
três edições diárias e a estreia
deverá acontecer no fim do
mês ou começo de novembro.
NNBruno Laurence não se
cansa de elogiar a estrutura
e a equipe da DAZN. “Pessoas legais demais e muito
competentes”, afirma o repórter, que tem passagens
por Globo e Fox.
NNRoberto Bomfim não vai

integrar o elenco da nova
temporada da série ‘O Dono
do Lar’, no Multishow. Mas,
Patricya Travassos já se garantiu no elenco. Ela fará uma
irmã da personagem de Grace
Gianoukas, que deixa o programa por causa da novela
‘Salve-se Quem Puder’, próxima das sete.

C’est fini

VAI ENTENDER
NN A

baterebate

Gabriella Vergani foi chamada pela Globo para
fazer a fase jovem de Thelma, personagem de
Adriana Esteves na próxima novela das nove,
‘Amor de Mãe’. Paulistana, a atriz realizou vários
trabalhos para o cinema independente e integrou o
elenco da série ‘O Negócio’(HBO).

TRABALHO DOBRADO
NN Logo depois de ‘Amor de Mãe’, a Globo colo-

cará no ar uma novela de Lícia Manzo, ‘Em Seu
Lugar’, que terá Cauã Reymond interpretando
irmãos gêmeos. Ciente da enorme cobrança, o
ator fará uma preparação especial.

A terceira temporada de ‘Cinelab Aprendiz’, produzida
pela Boutique Filmes e exibida pelo SYFY, entrou em
gravação em São Paulo. O
reality de competição desafiará mais uma vez os aspirantes a talentos de efeitos
especiais, em que precisam
produzir e gravar cenas com
muita criatividade, técnica e
baixo orçamento. Para esta
temporada, se inscreveram
participantes de todas as
partes do Brasil.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

