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ESTUDOS Na Record, há novos formatos em estudo para Gugu Liberato,
que possam alcançar melhores resultados de audiência. Tudo isso faz parte
de um planejamento para ocupar a vice-liderança e deixar o SBT para trás.
Há um desgaste observado nos atuais, ‘Power Couple’ e ‘Canta Comigo’.

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

INTERINO
NN Com a demissão de Fabio Martinho, Bruno Marone (‘Tricotando’) passou a tocar também a direção
do programa ‘TV Fama’ na RedeTV!. Não será surpresa se Marone for oficializado na função e ficar
com as duas atrações.

INÍCIO ARRASADOR
NN A

Globo pretende mexer com o telespectador (e
consequentemente com a “casa”) já na estreia da
edição comemorativa do ‘BBB 20’, no dia 21 de janeiro. O diretor Boninho já avisou que não haverá
espaço para ex-participantes no programa.

DECIDIDO TAMBÉM
NN Normalmente, em ano de grandes eventos, o Es-

porte da Globo costuma pegar Tiago Leifert emprestado do Entretenimento. Só que em 2020, ano
de Olimpíada, já está decidido que ele ficará exclusivo de seus programas, ‘BBB’ e ‘The Voice’, e não se
envolverá com outros projetos.

TELA GRANDE
NN Praticamente liberada de ‘A Dona do Pedaço’, Paolla

Oliveira não vai ficar muito tempo parada. Mas agora
terá mais espaço na agenda para campanhas e eventos, além de avaliar propostas para o cinema.

ANITTA E LUDMILLA ESTÃO
FORA DO ‘SHOW DA VIRADA’

D

uas das artistas mais populares e comentadas das redes sociais,
Anitta e Ludmilla, não foram chamadas para o especial ‘Show da
Virada’, causando surpresa no meio musical. Os critérios para a
escolha de convidados são de responsabilidade da Globo e da direção do
programa, leia-se Raoni Carneiro.
Porém, acredita-se que o “barraco” recente que envolveu as duas pode
ter pesado na decisão de deixá-las fora, porque, além de número solo,
haverá parcerias nas gravações marcadas para o dia 19.
As cantoras romperam as relações após os trabalhos do clipe da música
‘Onda Diferente’, escrita por Ludmilla. O tempo fechou após ela perceber
que Anitta constava também como compositora. O mal-estar se estendeu
para a entrega do Prêmio Multishow.
Em relação à lista de atrações do ‘Show da Virada’ divulgada pela Globo, o cantor Dilsinho aparece como surpresa. Ao lado dele, Ivete Sangalo,
Iza, Wesley Safadão, Luan Santana e Jota Quest. O especial será gravado
pela primeira vez nos Estúdios Globo.

DESATIVAR
NN Há uma grande expectativa para saber
como se dará a despedida de Vivi Guedes,
personagem de Paolla
Oliveira, também do
Instagram. Com certeza, durante esse adeus,
ela vai “arrasar nos
looks”. Vivi tem mais
de 2,3 milhões de seguidores. Por enquanto, segredo em cima.

NN Os últimos movimentos na

dramaturgia da Globo pegaram Bianca Bin de surpresa.
Agora no esquema de contrato por obra, ela voltaria à
emissora na então produção
das onze, ‘O Selvagem da
Ópera’, sobre a vida de Carlos
Gomes. Porém, o projeto foi
adiado e será retomado futuramente como novela das
seis. O problema é que ninguém sabe ao certo quando ‘O
Selvagem’ seguirá em frente,
se daqui a dois ou três anos.
NNLonge das novelas, sim, mas
parada, nunca: Carla Diaz está
em três trabalhos do cinema.
‘Se a Vida Começasse Agora’,
‘A Menina que matou os Pais’
e ‘O Menino que Matou meus
Pais’ são os filmes. Por causa
desses projetos, a atriz precisou se mudar para São Paulo.
NNSegundo o pessoal de Fer-

nanda Souza, ela não tem
cabeça para voltar agora à
TV. Aliás, não será surpresa
se vier a aparecer no elenco de
‘Verdades Secretas 2’.

C’est fini

ESPAÇO
um bom
tempo se destacaram
na programação especial de fim de ano
da Globo programas
realizados pelos departamentos de entretenimento e jornalismo. Mas isso
mudou e o esporte,
antes ignorado, também passou a ter vez.
Daí a presença, por
exemplo, do especial
‘Bola Mágica’, que
será exibido dia 25 de
dezembro.

baterebate

NN Durante

Caroline Dallarosa, intérprete de Anjinha, já se
coloca como um dos grandes sucessos da atual
‘Malhação’ na Globo. Consequentemente, sua
personagem vai ganhar mais espaço na trama que
fica no ar até maio de 2020.

ESFORÇO
NN Natália

do Vale é sempre muito cobrada,
mas, em relação ao trabalho como Beatriz em
‘A Dona do Pedaço’, ela fez o que pôde. A personagem tinha lá as suas limitações e não dava
mesmo para ir além do que foi.

Shawn Mendes, Alessia Cara,
John Legend e Carrie Underwood serão algumas das
atrações do especial ‘Tributo Elvis Presley’, que a Record vai exibir em dezembro.
No caso, grandes estrelas da
atualidade se reúnem em um
tributo para homenagear o
artista, reinterpretando seus
hits e reconstruindo uma
performance clássica exibida pelo canal americano NBC
em 1968. Além disso, o ‘Elvis
All-Star Tribute’ terá imagens exclusivas e entrevistas
com familiares do cantor.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

