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FIM. A Globo programou para o dia 18 de novembro, em ‘A Dona do
Pedaço’, o desfecho da trama que envolve Caio Castro, o Rock, e Duda
Nagle, o Paixão. Alguém consegue imaginar um resultado diferente?

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

IBOPE
NN Enquanto ‘Transformação’, ainda encontra-se na

etapa de pré-produção, a Globo comemora os bons
resultados de ‘Malhação - Toda Forma de Amar’
na Grande São Paulo. Com base na quantidade
de capítulos exibidos até o momento, desde 2009,
a faixa só foi superada nesse período por ‘Viva a
Diferença’.

SEQUESTRO
NN Em

dezembro, ainda em ‘Toda Forma de Amar’,
Rui, personagem de Rômulo Arantes Neto, e Rita,
Alanis Guillen vão ser sequestrados e passarão uma
noite juntos. Rui, ex de Rita e pai da filha dela.

ESTÁ POR UMA
gravações do reality show ‘Mestre do Sabor’,
exibido pela Globo nas noites de quinta-feira, foram
concluídas. Agora, resta apenas a grande final, que
será ao vivo, no dia 26 de dezembro.

‘MALHAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO’
JÁ TEM DATA DE ESTREIA

A

Globo marcou para o dia 11 de maio do ano que vem, uma segundafeira, a estreia de ‘Malhação - Transformação’, a substituta de ‘Toda
Forma de Amar’. A história leva assinatura de Priscila Steinman
e Márcia Prates e reúne no time de colaboradores Isabel Muniz, Mário
Viana e Tarcísio Lara Puiati. Ricardo Linhares faz a supervisão geral.
Escalado para a direção, Paulo Silvestrini já começou uma primeira
seleção de atores. Os nomes escolhidos, agora, vão participar de oficinas
de interpretação e, depois dessa etapa, haverá uma nova peneira.
O objetivo é apostar em várias caras novas, uma característica do horário, mas sem abrir mão de artistas do primeiro time da casa.
O foco estará direcionado para duas escolas de Copacabana, no Rio
de Janeiro, separadas apenas por um muro - a particular e a pública. A
história vai girar em torno dos conflitos e encontros de seus alunos.
Um cenário atual, mas sem a violência dos telejornais, por conta do
horário de exibição. Mas fatos reais, como tiroteios, vão afetar as vidas
dos adolescentes da trama.

NN As
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LOTE
NN Liderada pelo escri-

UM PORÉM
NN Partiu daqui a informação que a grande final do

‘Mestre do Sabor’ poderia ser mostrada ao vivo,
simultaneamente na Globo e GNT. Segura um pouco. Por enquanto, garantida apenas na televisão
aberta.

tor Emílio Boechat, a
equipe de roteiristas
de ‘Gênesis’, próxima novela bíblica da
Record, está com o
seu expediente bem
adiantado. A produção já tem mais de
20 capítulos aprovados pela direção da
emissora.

baterebate
NN Fora da Globo aberta, Lean-

dro Hassum emplacou projetos na TNT, Multishow e Netflix. Tem oxigênio.
NN‘Amor Sem Igual’, já em gravações no Rio, terá o seu elenco em São Paulo, para externas, durante uma semana,
nos próximos dias.
NNDani Calabresa deixa o ‘Zorra’, mas seguirá na ‘Escolinha’.
NNO publicitário Daniel Penalva é o novo diretor de Mercado Regional Rio de Janeiro do
Grupo Band.
NNAmanhã, estreia a segunda
temporada da série de comédia ‘Baby e Rose’, uma coprodução Multishow e Realejo
Filmes...
NN...Serão 25 episódios com 26
minutos de duração cada.
NNVitor Peralta vai dirigir o monólogo ‘60 Dias de Neblina’,
com Juliana Didone, previsto
para estrear no primeiro semestre do ano que vem...
NN...Didone que é uma das
atrações de ‘Topíssima’ na
Record.

DIVULGAÇÃO

C’est fini

EXTERNAS
NN Antes de viajar para

o Marrocos, o elenco
de ‘Gênesis’ vai desembarcar no Paraná
nesses próximos dias.
Algumas locações receberão as primeiras
gravações da novela,
prevista para estrear
em abril.

Ana Hickmann volta ao ‘Hoje em Dia’ (Record)
nesta segunda-feira, após gravação de série no
Canadá.

A PROPÓSITO
NN A chef Ana Luiza Trajano, filha de Luiza Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, pode ser
uma das próximas novidades do ‘Aqui na Band’.
Profissional bastante respeitada - estudou gastronomia na Itália, Ana gravou piloto na última
quinta. O quadro ‘Doce Veruska’, apresentado
semanalmente por Veruska Boechat, estará
presente na temporada 2020 do programa.

No dia 24, às 22h, a TNT transmite ao vivo do Microsoft
Theater, em Los Angeles, com
apresentação de Dane Taranha e comentários de Phelipe
Cruz, a festa do prêmio ‘American Music Awards’. Taylon
Swift, nomeada em cinco categorias, detém o maior número de vitórias como Artista
do Ano e poderá superar o recorde de Michael Jackson.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

