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Flávio Ricco

Nova novela da Record
já tem nome definido
“Amor sem Igual” é o título
da nova novela de Cristianne
Fridman, substituta de “Topíssima”, já em suas últimas
semanas de gravações.
A escalação do elenco deve
começar a partir de agora, ou
imediatamente após a definição de Ivan Zettel como seu
diretor-responsável.
Embora se dê como certa, a
escolha do nome dele ainda
não é confirmada de forma
oficial.
Por outro lado, a direção
da Record também já decidiu que no lugar de “Jezabel”
e antecedendo a estreia de
“Gênesis”, entrará a reprise
de “O Rico e Lázaro”.
Aliás, é das mais curiosas a
história desta novela. Aqui,
entre março e novembro de
2017, a sua exibição foi tre-

mendamente prejudicada pelo
apagão das operadoras, briga
que SBT, Record e Rede TV!
travaram na ocasião com as
empresas de TV por assinaturas.
Mas entre todas as produções

bíblicas realizadas, é até o momento um dos maiores sucessos lá fora, especialmente nos
Estados Unidos. Há a certeza
que agora, em reapresentação,
os seus resultados serão muito
melhores.

.

Na telinha.
Caio Castro e
Juliana Paes
em momento
“selfie” nos
bastidores de
“A Dona do
Pedaço”

João Miguel Júnior/TV Globo

TV TUDO
E tem mais
Não tem nada assinado, nem
ao menos conversado até
agora, mas são grandes as
possibilidades da produção
de “Amor sem Igual” também ficar sob os cuidados da
Casablanca.

BandNews Docs
O BandNews vai exibir na
terça, às 23h, um documentário sobre o primeiro debate
à Presidência da República,
com nove candidatos, promovido pela Band após o Regime
Militar, em 17 de julho de 1989.

Triste
A morte de Paulo Henrique
Amorim surpreendeu a todos
na manhã dessa quarta, vítima de um infarto fulminante.
Domingo, no Maracanã, Brasil
e Peru, foi a sua última aparição pública.

Balanço da Copa
A Copa América, além da conquista do Brasil, foi especial
para a TV Globo. Registrou a
maior audiência das últimas
três edições, com transmissão
de nove jogos e mais de 136
milhões de espectadores.

bate - rebate
No dia 20, serão completados 50 anos da chegada do homem à lua...
... Em função da data, o
Discovery vai exibir, às
23h40, um especial de
duas horas intitulado
“Apollo 11: A História
Não Contada” (Apollo:
The Lost Tapes), que teve
apoio da NASA.
Carlos Taquari responde
interinamente pela direção de jornalismo da TV
Cultura...

... Willian Corrêa, que estava no cargo, foi para os
Estados Unidos, convidado para implantar um
novo jornal na Flórida.
Desde domingo, Tiago
Leifert já está completamente envolvido com as
primeiras gravações do
“The Voice Brasil”.
SBT também está
preparando um pacote
especial de filmes para
exibição em agosto, mês
de mais um aniversário.

