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Não está fácil
Thelma Guedes e Duca Rachid, a exemplo de outros colegas de Globo,
só deverão apresentar novos projetos na Globo bem depois da crise. Por
enquanto, processo de desenvolvimento.

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

Estreia
NN A CNN Brasil estreia na noite deste domingo o ‘Sé-

ries Originais’, programa em formato de documentários apresentado por Evaristo Costa. Evaristo,
que após uma série de trabalhos por aqui, já voltou
para a Inglaterra.

Sem chance
NN A

exemplo de quase tudo na televisão, o humorístico ‘Casa Paraíso’, protagonizado por Leandro
Hassum, também interrompeu seus trabalhos. Isso
inclusive poderá comprometer o planejamento de
estreia no Multishow. Não será surpresa se ficar
para 2021.

No embalo
NN O

primeiro longa-metragem protagonizado por
Tirullipa, produzido pela Formata, também ficou
pelo caminho. A ideia é tirar do papel depois da
crise do coronavírus.

Só elogios
NN A

cúpula da Record conferiu as primeiras gravações da próxima novela bíblica, ‘Gênesis’. O trabalho, dirigido pelos irmãos Miranda — Edgard e
Leonardo —, foi muito bem recebido. Resta saber
quando irá estrear.

Por que um compacto de
‘Fina Estampa’ às 21h?

M

uitos se perguntam por que a Globo escalou ‘Fina Estampa’, escrita
por Aguinaldo Silva, para o lugar de ‘Amor de Mãe’ a partir desta
segunda-feira? Como se sabe, a novela de Manuela Dias teve suas
gravações interrompidas por causa da pandemia do coronavírus. Já no
horário das 18h, entrará no ar ‘Novo Mundo’, com o fim de ‘Éramos seis’,
e a atual temporada de ‘Malhação’ será substituída por ‘Viva a Diferença’.
A trama do Aguinaldo, no caso, foi exibida entre agosto de 2011 e março de 2012, e sua história central girava em torno de Griselda, viúva que
criou três filhos sozinha e passou a sobreviver como mecânica. Usando
um macacão de oficina, era conhecida como ‘marido de aluguel’ ou Pereirão por seus serviços.
Há quem entenda que sua escolha foi motivada por possuir vários
pontos positivos, como o clima solar e o tom de humor e alto-astral, que
permeia a maior parte da história. Elementos inclusive que faltam em
‘Amor de Mãe’. E por mais que um segmento da crítica tenha torcido o
nariz para ‘Fina Estampa’, ela fez um enorme sucesso.
Além disso, a protagonista Griselda, com uma Lilia Cabral “voando”,
reúne, dentre outras, duas características que merecem destaque: a força
icônica e o fato de representar valores éticos fortíssimos, que o público
de TV sente falta. Por fim, como será um resumo, a Globo poderá retirar
toda a “gordura” que a novela teve e manter somente as partes fundamentais, fazendo com que o compacto mostre uma história mais ágil e
sem enrolação.

Convocação

Divulgação

NN Com

mais gente
em casa e recorrendo
aos canais de filmes
como forma de entretenimento, seria
interessante que eles
também colocassem
em seus intervalos
campanhas sobre o
coronavírus. Toda
colaboração é válida.

NN Até em função da reprise
de ‘Totalmente Demais’ e
sua exposição, Marina Ruy
Barbosa só deverá voltar às
novelas em 2021...
NN... E com todo esse problema de cancelamentos,
a ideia não é diferente para
Bruna Marquezine.
NNCauã Reymond vinha fazendo um trabalho especial
de preparação, por causa dos
irmãos gêmeos de ‘Um Lugar
ao Sol’...
NN... Trabalho esse interrompido por causa do
coronavírus.
NN‘Estado de Direito’, com
Eduardo Oinegue, estreia na
próxima semana no Band
News TV.
NNNa Globo, ninguém sabe
como ficará a próxima temporada do ‘The Voice Brasil’...
NN... Quem cuida do programa
é a mesma equipe do ‘BBB’,
que logo vai parar...
NN... Já o ‘Zero1’ tem sua volta
ao ar marcada para o dia 2
de maio.

C’est fini
Nos últimos anos, gravadoras e empresários musicais
sempre ficaram na maior expectativa para saber quem o
Boninho colocaria na festa
de encerramento do ‘BBB’.
Para o cantor, banda ou dupla, uma vitrine sem tamanho. Só que esse ano, tudo
indica, não vai rolar. Pode
colocar mais essa na conta
do coronavírus.

Continua
NN ‘Salve-se Quem Pu-

der’ vai agora para
um período de intervalo na Globo, por
causa do coronavírus, e dará lugar a um
compacto de ‘Totalmente Demais’. Para
Felipe Simas e Juliana Paiva, a exposição
continua. Estão nas
duas.

baterebate

É incrível a regularidade de Juliana Paiva nas
produções da Globo. Desenvolve sempre muito
bem as suas personagens.

Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

