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Flávio Ricco

“Dona do Pedaço”
desperdiçou talentos
Em se tratando de “A Dona
do Pedaço”, boa parte do
elenco já encerrou a sua participação. Apenas alguns deles, os que formam o núcleo
principal, continuam à disposição para gravar cenas dos
últimos capítulos.
“A Dona do Pedaço” atendeu
o que dela a Globo esperava
e Walcyr Carrasco, uma vez
mais, cumpriu a missão que
lhe foi destinada, especialmente a de resgatar a tranquilidade na faixa das 21h.
Mas ficam algumas questões para melhor reflexão.
E, uma em especial, vício
antigo, que nos leva a bater
na mesma tecla.
Ainda que em novelas com
160, 180 capítulos, comprovadamente não há necessidade
de escalar um elenco tão nu-

meroso, porque fatalmente as
necessárias manobras da história sempre irão relegar a um segundo plano ou tornar desaparecidos a maioria desses atores.
Foi o que aconteceu ou se repetiu agora com talentos na altura
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de Marco Nanini, Rosamaria
Murtinho, Betty Faria, Tonico
Pereira e inúmeros outros.
Com toda a trama centralizada
em 8 ou 10 personagens, foi uma
judiação o mau aproveitamento
de valores tão importantes.

.

Protagonista.
Juliana Paes
vive Maria da
Paz em “A Dona
do Pedaço”

Na contramão
Mas se teve tanta gente em
“A Dona do Pedaço” que não
teve oportunidade de aparecer
melhor, Monique Alfradique
não pode se queixar. Mesmo
entrando depois, a sua personagem ganhou destaque.

E outra
Também acaba de ser fixada
para 10 de dezembro, faixa das
20h30, a estreia de “Amor Sem
Igual”, no lugar de “Topíssima”.
Novela de Cristianne Fridman,
com Day Mesquita e Rafael
Sardão como protagonistas.

Definido
A anunciada mudança no
horário de apresentação do
“Jornal da Record” já tem data
escolhida para acontecer.
Será no dia 2 de dezembro, a
partir das 19h45, na saída do
“Cidade Alerta”.

A trabalho
Sabrina Sato passou todo o
dia de ontem, quinta, em Manaus, cumprindo uma série
de compromissos. Alguns,
pela Record, como convidada
do “Balanço Geral” local, por
exemplo.

bate - rebate

Globo/Raquel Cunha

Neste domingo, o verdadeiro Popó vai aparecer na série “Irmãos
Freitas”, estrelada por
Daniel Rocha no Space,
que conta a história do
ex-pugilista.
“Música na Band”,
exibido às sextas-feiras,
também fará parte da
programação de fim de
ano...
... Além dele, também
se anuncia um pacote
com dez filmes inéditos,

além das atrações da
casa em edições especiais.
No mesmo embalo
e também para este
ano, em se tratando de
Globo, Ana Maria Braga
gravou uma série de
matérias especiais em
Portugal para exibir no
“Mais Você”.
A segunda e última
temporada de “Ilha de
Ferro” já foi disponibilizada pelo Globoplay.

